
 
S p r á v a 

o výsledku kontroly verejných obstarávaní uskutočnených Miestnym úradom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, pri ktorých bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky vo výške 

minimálne 5 tisíc Eur, v I. polroku 2015 
 
 
 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na II. polrok 2015 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 70/2015 
z 23.06.2015 (kontrola doplnená poslancami MZ) bola vykonaná kontrola verejných 
obstarávaní uskutočnených Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pri 
ktorých bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky vo výške minimálne 5 tisíc Eur,      
v I. polroku 2015. 
 
I.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
I.1.  Základné údaje  
 Podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. mestská časť je verejným 
obstarávateľom a podľa § 6 ods. l písm. d) aj zariadenia v jej zriaďovateľskej pôsobnosti bez 
právnej subjektivity alebo s právnou subjektivitou sú taktiež verejným obstarávateľom.  
 .  
I.2. Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly  
- Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len Zákon č. 25/2006 Z. z.),  
 
- Zákon č. 34/2014 Z. z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 
- Zákon č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
 
- Zákon č. 502/2001 Z. z o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
I.3. Vnútorné smernice doložené ku kontrole 
- Smernica mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o verejnom obstarávaní z 01.12.2013, 
účinná od 01.12.2013, 
- Smernica mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o verejnom obstarávaní z 31.03.2014, 
účinná od  31.03.2014, 
- Smernica mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o verejnom obstarávaní z 02.04.2014, 
účinná od 02.04.2014,  
- Smernica č. 1/2015 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 06.02.2015 o verejnom 
obstarávaní vrátane príloh, účinná od 06.02.2015: 
- Príloha č. 1 – Finančné limity a z nich vyplývajúce postupy, 
- Príloha č. 2 (vzorový formulár) – Žiadosť o zaradenie požiadavky na zadávanie zákazky – 
časť B Plánu,  
- Príloha č. 3 (vzorový formulár) – Plán verejného obstarávania – časť A, 
- Príloha č. 4 (vzorový formulár) – Plán verejného obstarávania – časť B, 
- Príloha č. 5 (vzorový formulár) – Údaje o bežných nákupoch, 
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- Príloha č. 6 (vzorový formulár) – Vyhlásenie o mlčanlivosti, 
- Príloha č. 7 (vzorový formulár) – Zápis z prieskumu trhu/zákazky nižšie ako 1 000 Eur, 
- Príloha č. 8 (vzorový formulár) – Realizačný projekt/ostatné zákazky, 
- Príloha č. 9.1 (vzorový formulár) – Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky 
- Príloha č. 9.2 (vzorový formulár) – Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej 
ponuky, 
- Príloha č. 9.3 (vzorový formulár) – Návrh na plnenie kritérií 
- Príloha č. 10 (vzorový formulár) – Zápis z prieskumu trhu/zákazky rovnaké alebo vyššie ako 
1 000 Eur, 
- Príloha č. 11 (vzorový formulár) – Realizačný projekt/podlimitná zákazka/nadlimitná 
zákazka, 
- Príloha č. 12 (vzorový formulár) – Rozhodnutie o zriadení komisie, 
- Príloha č. 13 (vzorový formulár) – Menovací dekrét 
- Príloha č. 14 (vzorový formulár) – Čestné vyhlásenie člena komisie 
 
- Príkaz č. 3/2015 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 
09.01.2015 o postupe pri zadávaní zákaziek, ktoré nie sú podlimitné ani nadlimitné, účinný od 
12.01.2015.  
 
I.4. Podklady doložené ku kontrole 
- MZ 26.05.2015 -  Materiál č. 12/C MZ 26.05.2015 – Informácia o VO od 01.01.2015 (ústna 
informácia), 
- MZ 26.05.2015 – Materiál č. 12/C  - Zápis z diskusie  
- MZ 23.06.2015 - Materiál č. 14 - Informácia o priebehu VO v roku 2015 
- Plán verejného obstarávania na rok 2015 
- Správa o zákazkách za 1. polrok 2015 – Referát verejného obstarávania 
- Spisové materiály ku konkrétnym zákazkám 
 
I.5. Podklady použité pri kontrole 
- Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené na MZ dňa 25.06.2013, 
účinné od 01.08.2013 
-  webová stránka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, priečinok verejné obstarávanie, 
- webová stránka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, priečinok zmluvy, objednávky, 
faktúry,  
- webová stránka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, priečinok úradná tabuľa 
 
II. Verejné obstarávanie za 1. polrok 2015 s predpokladanou hodnotou nad 5 000 Eur 
 Na začiatku roku 2015 sa proces verejného obstarávania mal riadiť podľa príslušného 
zákona o verejnom obstarávaní, jeho noviel,  podľa smernice o verejnom obstarávaní 
z 02.04.2014 a prílohami zo smernice z 01.12.2013.  
 Dňa 09.01.2015 bol vydaný Príkaz č. 3/2015 prednostu miestneho úradu, ktorý 
nadobudol účinnosť 12.01.2015 s platnosťou až do odvolania.  

Na zabezpečenie a organizáciu postupov zadávania zákaziek pri uplatňovaní zákona  
č. 25/2006 Z. z. starosta mestskej časti  vydal Smernicu č. 1/2015 mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto (ďalej len „Smernica č. 1/2015“) zo dňa 06.02.2015 o verejnom obstarávaní.  
 Podľa Smernice č. 1/2015 čl. 1, bod 4) mestská časť v postupoch verejného 
obstarávania môže spolupracovať s inými externými odborníkmi v príslušnej oblasti.  
 Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov mestskej časti a zamestnancov 
zariadení mestskej časti, ktorí sú pri výkone práce vo verejnom záujme v zamestnaneckom 
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pomere podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov v miestnom úrade alebo jeho zariadení a pre iných externých 
odborníkov. 
 
Novela zákona č. 25/2006 Z. z. ,v z.n.p., teda zákon č. 34/2014 Z. z., tzv. „poľnohospodárska 
novela“ z 27.02.2014 priniesla okrem iného aj tieto úpravy:  
 
– § 9 ods. 9 sa dopĺňa o povinnosť evidencie dokladov a dokumentov v lehote 5 rokov od 

uzavretia zmluvy. Zároveň sa ruší povinnosť zverejňovať v profile zadávanie tejto 
zákazky najmenej tri pracovné dni pred jeho zadaním a nahrádza sa povinnosťou zverejniť 
raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách.  

Podľa § 9 ods. 9, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác 
alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný 
obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 
a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho 
kvalite a cene; verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty päť rokov od 
uzavretia zmluvy. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo 
vyššia ako 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne 
súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, 
predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. 
 
– v § 96 ods. 5 zákona o VO je spresnené započítavanie lehôt predkladania ponúk 

verejnému obstarávateľovi registrovaných účastníkov v elektronickom trhovisku.  
– Bližšie sa špecifikuje možnosť použitia priameho rokovacieho konania pri podlimitných 

zákazkách.  
– Upravujú sa pravidlá pre Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska napr.:  

o  upravuje sa povinnosť postupovať pri vypracovaní súťažných podkladov 
v súlade s pravidlami ustanovenými pre nadlimitné zákazky; 

o  úprava elektronickej aukcie pri podlimitných zákazkách bez využitia 
elektronického trhoviska za rovnakých podmienok, ako je tomu pri 
nadlimitných zákazkách; 

o  pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné a zápisnica sa 
neodosiela.  

– Úpravy v informačných povinnostiach podľa § 136 ods. 9: 
o  oznámenie o vylúčení uchádzača, záujemcu, resp. účastníka sa posiela len 

tomu uchádzačovi, záujemcovi a účastníkovi, ktorý bol vylúčený 
o  oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk sa posiela len tým uchádzačom, 

resp. účastníkom súťaže návrhov, ktorých ponuky, resp. návrhy boli 
hodnotené. 

– Pribudla povinnosť verejnému obstarávateľovi pri postupe u podlimitných zákaziek zaslať 
informáciu o uzavretí zmluvy úradu aj pri uzavretí rámcovej dohody do 14 dní po jeho 
uzavretí. Verejný obstarávateľ nie je povinný posielať úradu informáciu o uzavretí zmluvy 
za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.  

 
Kontrolné zistenie:  
 
Podľa dostupných údajov bolo zistené, že plán VO na rok 2015 bol zverejnený až 03.06.2015. 
Bol zverejnený na webovej stránke m. č. Bratislava-Staré Mesto. Na intranetovom webe 
mestskej časti (IS SAMO) však nie je zverejnený ani v čase kontroly. Podľa názoru 
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kontrolného orgánu by mal byť plán VO dostupný predovšetkým pre všetkých zamestnancov, 
ktorí sa podieľajú na procese verejného obstarávania.  
 Pri kontrole bolo zistené, že smernice, podľa ktorých sa mal uskutočňovať proces VO 
na miestnom úrade nie sú dostupné v elektronickej podobe na intranete (IS SAMO). 
V písomnej podobe sú dostupné na Referáte verejného obstarávania. V čase kontroly sa 
nenachádzali ani na Organizačnom referáte, kde by mali byť evidované všetky interné 
predpisy.  
 Podľa názoru kontrolného orgánu by príslušné smernice mali byť zverejnené 
v elektronickej podobe a dostupné všetkým zamestnancom podieľajúcich sa na procese VO.  
 Pri kontrole smerníc predložených v písomnej podobe bolo zistené, že niektoré 
smernice neobsahujú prílohy, na ktoré sa odolávajú. Pri každej novej smernici ak nie sú 
priložené prílohy by však mali byť prílohy, resp. odvolávka, že sa použijú „pôvodné“ prílohy 
z predchádzajúcej smernice.  
 
II.1  Zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. v z.n.p. 
 
Verejné obstarávania uskutočnené Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zák č. 25/2006 Z. z. v z.n.p. podľa podkladov poskytnutých z referátu 
verejného obstarávania: 
 
1. Právne služby; číslo VO: ZsNH – 1/2015 
Záznam z vyhodnotenia ponúk zo dňa: 16.01.2015 
Počet oslovených: 4 
Počet predložených ponúk: 4 
Úspešný uchádzač: BARRISTER LEGAL s.r.o., Zámocké schody 2/A, 811 01  Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 23 400,00 Eur 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 19 500,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 03.06.2015 
 
2. Stráženie Grassalkovichovej záhrady; číslo VO: ZsNH-3/2015 
Záznam z vyhodnotenia ponúk zo dňa: 19.02.2015 
Počet oslovených: 6 
Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: TREZOR SLOVAKIA, s.r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica 
Vysúťažená cena s DPH: 20 532,96 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 19 900,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 03.06.2015 

 
3. Výkon celoplošnej ochrannej deratizácie; číslo VO: ZsNH-4/2015 
Záznam z vyhodnotenia ponúk zo dňa: 19.02.2015 
Počet oslovených: 6 
Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: CHEMIX-D, Pri vinohradoch 172, 831 06  Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 7 200,00 Eur 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 12 500,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 03.06.2015 
 
 
 
 



 5 

4. Upratovacie služby; číslo VO: ZsNH-5/2015 
Záznam z vyhodnotenia ponúk zo dňa: 29.01.2015 
Počet oslovených: 5 
Počet predložených ponúk: 2, z toho 1 nebol oslovený, ale predložil cenovú ponuku 
Úspešný uchádzač: UNITEPOS-ŠF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05  B. Bystrica 
Vysúťažená cena s DPH: 9 399,60 Eur 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 9 970,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 03.06.2015 
 
5. Poradenské služby; číslo VO: ZsNH-7/2015 
Záznam z vyhodnotenia ponúk zo dňa: 29.01.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: Mgr. Andrej Gunár, advokát, Panenská 6, 811 03  Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 23 712,00 Eur 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 19 500,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 03.06.2015 
 
6. Zdravotná posudková činnosť; číslo VO: ZsNH-10/2015 
Záznam z vyhodnotenia ponúk zo dňa: 10.02.2015 
Počet oslovených: 7 
Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: MUDr. Peterajová Ľubomíra, Mudroňova 38, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 10 080,00 Eur 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 8 400,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 03.06.2015 
  
7. Dodávka kvetín; číslo VO: ZsNH-11/2015 
Záznam z vyhodnotenia ponúk zo dňa: 06.02.2015 
Počet oslovených: 6 
Počet predložených ponúk: 1 (1 uchádzač zaslal ponuku po termíne na predloženie ponúk) 
Úspešný uchádzač: Záhradnícke centrum Kulla, Trnavská cesta 110/B, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 12 000,00 Eur 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 10 000,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 03.06.2015 
  
8. Údržba a oprava motorových vozidiel  číslo VO: ZsNH-12/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 16.03.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: AUTOVERO, s.r.o., Račianska 151, Bratislava, 834 16 
Vysúťažená cena s DPH: 20 001,60 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 16  668,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 03.06.2015 
 
9. Oprava výtlkov na komunikáciách na území MČ BA-Staré Mesto; číslo VO: ZsNH-
14/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 03.03.2015 
Počet oslovených: 5 
Počet predložených ponúk: 2 
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Úspešný uchádzač: VIASPOL, s.r.o., Kopčianska 82, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 35 400,00 Eur 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 29 500,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 03.06.2015 
  
10. Výstavba komunikácie Žižkova ul. Bratislava; číslo VO: ZsNH-15/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 03.03.2015 
Počet oslovených: 6 
Počet predložených ponúk: 2 
Úspešný uchádzač: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 
Vysúťažená cena s DPH: 29 014,43 Eur 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 25 000,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 03.06.2015 
 
11. GPS monitorovanie motorových vozidiel; číslo VO: ZsNH-16/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 11.03.2015 
Počet oslovených: 4 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: INFOCAR a.s., Račianska 30/A, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 5 481,60 Eur 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 5 000,00 Eur (hodnota zákazky 5 483,52 s DPH) 
Údaje zverejnené dňa: 03.06.2015 
  
12. Príprava MČ BA-SM na Predsedníctvo SR v Rade EÚ v r. 2016 - vypracovanie 
analytickej štúdie; číslo VO: ZsNH-17/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 30.03.2015 
Počet oslovených: 7 
Počet predložených ponúk: 4, z toho 2 nespĺňali náležitosti 
Úspešný uchádzač: Progressiva Ideas s.r.o., Jasencová 18, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 17 280,00 Eur 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 15 000,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 03.06.2015 
  
13. Vypracovanie Programu hospod. a sociál. rozvoja MČ Ba-SM; číslo VO: ZsNH 18/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 30.03.2015 
Počet oslovených: 7 
Počet predložených ponúk: 5 
Úspešný uchádzač: MII Slovakia s.r.o., Františkánske nám. 3, 811 01  Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 23 340,00 Eur 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 19 900,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 03.06.2015  
 
14. Zlaté prívesky; číslo VO: ZsNH 20/2015 
Zápis z prieskumu trhu  zo dňa: 10.04.2015 
Počet oslovených: 5 
Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: Igor Slezák-SLEIG, Beňadická 7, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 34,20 Eur/1 kus 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 9 000,00 Eur – 336 ks/4 roky; 2 250,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 03.06.2015 
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15. Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu; číslo VO: ZsNH 21/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 09.04.2015 
Počet oslovených: 9 
Počet predložených ponúk: 4 
Úspešný uchádzač: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01  Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 21 600,00 Eur 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 18 000,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 05.06.2015 
 
16. Pisztoryho palác – Projektová dokumentácia; číslo VO: ZsNH-24/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 09.04.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: ARCHITERRA s.r.o., Istrijska 81, 841 07  Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 6 200,00 Eur 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 6 400,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 05.06.2015 
 
17. Pochovanie zomrelých; číslo VO: ZsNH-28/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 27.04.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: Pohrebná služby Stríž Ladislav, Trojičné nám. 12, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 326,64/1 pohreb 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 5 000,00 Eur  
Údaje zverejnené dňa: 03.06.2015 
 
18. Zakladanie a údržba kvetinových záhonov; číslo VO: ZsNH 29/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 14.05.2015 
Počet oslovených: 7 
Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: Gabriel Méry PARK Service, Gorkého 8, 811 01 Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 7 577,52 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 8 000,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 03.06.2015 
  
19. Bratislava-Žižkova ulica – pasportizácia s určením priorít a ideovým návrhom sanácie; 
číslo VO: ZsNH 30/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 25.05.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: EKOGEOS-SK, s.r.o., Gavlovičová 4, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 14 780,00 Eur 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 12 500,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 03.06.2015 
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20. Vykonanie procesu VO; číslo VO: ZsNH 31/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa:  
Počet oslovených: 
Počet predložených ponúk:     
Úspešný uchádzač: 
Vysúťažená cena s DPH:  
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH:  
Údaje zverejnené dňa:  
Poznámka: v čase výkonu kontroly v uvedenom období zákazka pod číslom ZsNH 31/2015 
nebola zverejnená.  
 
21. Servis klimatizačných zariadení; číslo VO: ZsNH 35/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 17.06.2015 
Počet oslovených: 5 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: AZ KLIMA SK, Príjazdná 7/A, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 19 256,45 Eur 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 18 588,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 05.06.2015 
 
22. Šafárikovo nám.- návrh particip. procesu; číslo VO: ZsNH 37/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 01.07.2015 
Počet oslovených: 4 
Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: PDCS, o.z. Štúrova 13, 811 02  Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 6 600,00 Eur – nie je platca DPH 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 6 830,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 19.06.2015 

   
23. Dodávka a montáž kuchynských liniek; číslo VO: ZsNH 38/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 23.06.2015 
Počet oslovených: 5 
Počet predložených ponúk: 6 
Úspešný uchádzač: VAREZ INTERIER, s.r.o., Unín č. 32, 908 45 
Vysúťažená cena s DPH: 6 672,00 s DPH 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 6 000,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 17. 06.2015 
 
24. Rekonštrukcia kotolní MŠ Malá, MŠ 29. augusta, Zichyho palác; číslo VO: ZsNH 
39/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: dátum nie je čitateľný 
Počet oslovených: 4 
Počet predložených ponúk: 4 
Úspešný uchádzač: Ing. Juraj KABZAN – TERM, Lenárdova 14, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 10 880,00 Eur 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 11 000,00 Eur 
Údaje zverejnené dňa: 19.06.2015 
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II.2  Zákazky vykonané prostredníctvom elektronického trhoviska 
Verejné obstarávania uskutočnené Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – 
Bežne dostupné na trhu s EKS (elektronický kontrakčný systém): 
1. Tlač a distribúcia Staromestských novín; číslo VO: podlim.-3/2015-EKS 

Dátum vyhlásenia zákazky: 24.03.2015 
Lehota na predkladanie ponúk: 30.03.2015 
Lehota plnenia 13.04.2015 do 12.01.2017 

 Predpokladaná cena bez DPH: 27 500,00 Eur 
 Vysúťažená  cena s DPH: 27 600,00 Eur 
 Úspešný uchádzač: DOLIS, s.r.o., Grösslingová 45, Bratislava 

Dátum zverejnenia: 03.06.2015 
 
2. Vodorovné, zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia; číslo VO: EKS-1/2015 

Dátum vyhlásenia zákazky: 23.04.2015 
Lehota na predkladania ponúk: 29.04.2015 
Lehota plnenia: od 11.05.2015 do 29.04.2015  

 Predpokladaná cena bez DPH: 19 900,00 Eur 
Vysúťažená cena s DPH: 15 950,00 Eur 

 Úspešný uchádzač: Mobilita servis, s.r.o., Technická 6, 821 04  Bratislava 
Dátum zverejnenia: 03.06.2015 

 
3. Bezpečnostný kamerový systém; číslo VO: EKS-2/2015 

Dátum vyhlásenia zákazky: 23.04.2015 
Lehota na predkladania ponúk: 29.04.2015 
Lehota plnenia: od 19.05.2015 do 01.07.2015  

 Predpokladaná cena bez DPH: 35 920 Eur 
Vysúťažená cena s DPH: 31 669,00 Eur 

 Úspešný uchádzač: VENRON, s.r.o., Ul. Fraňa Mojtu 1, 94 901  Nitra 
Dátum zverejnenia: 03.06.2015 

 
4. Vyprázdňovanie smetných košov; číslo VO: EKS-3/2015 

Dátum vyhlásenia zákazky: 24.04.2015 
Lehota na predkladania ponúk: 30.04.2015 
Lehota plnenia: od 12.05.2015 do 11.11.2015 

 Predpokladaná cena bez DPH: 47 536,00 Eur 
Vysúťažená cena s DPH: 38 700,00 Eur 

 Úspešný uchádzač: VEPOS Bratislava s.r.o., Žilinská 1, 811 05  Bratislava 
Dátum zverejnenia: 03.06.2015 

 
5. Čistenie komunikácií; číslo VO: EKS-4/2015 

Dátum vyhlásenia zákazky: 24.04.2015 
Lehota na predkladania ponúk: 30.04.2015 
Lehota plnenia: od 12.05.2015 do 11.09.2015 

 Predpokladaná cena bez DPH: 198 516,00 Eur 
Vysúťažená cena s DPH: 139 560,00 Eur 

 Úspešný uchádzač: VEPOS Bratislava, s.r.o., Žilinská 1, 811 05  Bratislava 
Dátum zverejnenia: 03.06.2015 
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6. Kosenie trávnatých plôch; číslo VO: EKS-5/2015 
Dátum vyhlásenia zákazky: 23.04.2015 
Lehota na predkladania ponúk: 29.04.2015 
Lehota plnenia: od 11.05.2015 do 10.11.2015 

 Predpokladaná cena bez DPH: 138 923,00 Eur 
Vysúťažená cena s DPH: 120 000,00 eur 

 Úspešný uchádzač: VEPOS Bratislava, s.r.o., Žilinská 1, 811 05  Bratislava 
Dátum zverejnenia: 03.06.2015 

 
7. Koberce pre MŠ; číslo VO: EKS-7/2015 

Dátum vyhlásenia zákazky: 22.06.2015 
Lehota na predkladania ponúk: 25.06.2015 
Lehota plnenia: od 15.07.2015 do 30.10.2015 

 Predpokladaná cena bez DPH: 5 833,33 Eur 
Vysúťažená cena s DPH: 3 279,60 Eur  
Úspešný uchádzač: BRENO, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava 
Dátum zverejnenia: 14.07.2015 

 
8. Nerezové zariadenie kuchyne v ŠJ; číslo VO: EKS-9/2015 

Dátum vyhlásenia zákazky: 08.06.2015 
Lehota na predkladania ponúk: 11.06.2015 
Lehota plnenia: od 30.06.2015 do 30.10.2015 

 Predpokladaná cena bez DPH: 5 416,67 Eur 
Vysúťažená cena s DPH: 5 330,00 Eur 

 Úspešný uchádzač: SERVIS LINE s.r.o., Vinohrady 1, Nové Zámky, 940 67 
Dátum zverejnenia: 12.06.2015 

 
9. Kancelárske potreby; číslo VO: EKS-10/2015 

Dátum vyhlásenia zákazky: 08.06.2015 
Lehota na predkladania ponúk: 15.06.2015 
Lehota plnenia: od 01.07.2015 do 30.06.2019 

 Predpokladaná cena bez DPH: 23 400,00 Eur  
Vysúťažená cena s DPH: 22 100,00 Eur 

 Úspešný uchádzač: KIZZE D&S s.r.o., Kukučínova 4443/28, Sereď 
Dátum zverejnenia: 17.06.2015 

 
10. Upratovacie služby; číslo VO: EKS-13/2015 

Dátum vyhlásenia zákazky: 19.06.2015 
Lehota na predkladania ponúk: 24.06.2015 
Lehota plnenia: od 03.08.2015 do 29.07.2016 

 Predpokladaná cena bez DPH: 47 672,00 Eur 
Vysúťažená cena s DPH: 37 200,00 Eur 

 Úspešný uchádzač: STAEG Slovakia, spol. s r.o., 
Dátum zverejnenia: 14.07.2015 

 
11. Starostlivosť a výsadba drevín v MČ BA; číslo VO: EKS-14/2015 

Dátum vyhlásenia zákazky: 23.06.2015 
Lehota na predkladania ponúk: 29.06.2015 
Lehota plnenia: od 09.07.2015 do 11.01.2016 

 Predpokladaná cena bez DPH: 99 714,86 
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Vysúťažená cena s DPH: 66 499,20 
 Úspešný uchádzač: RAKI, s.r.o., Kopčianska 82/D, Bratislava 

Dátum zverejnenia: 14.07.2015 
 
12. Ceninové poukážky; číslo VO: EKS -15/2015 

Dátum vyhlásenia zákazky: 06.07.2015 
Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2015 
Lehota plnenia: od 01.08.2015 do 31.07.2018 

 Predpokladaná cena bez DPH: 7 500,00 Eur 
Vysúťažená cena s DPH: 7 500,00 Eur 

 Úspešný uchádzač: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01  Ba 
Dátum zverejnenia: 14.07.2015 
Poznámka: Vzhľadom na uvedené termíny a kontrolované obdobie, uvedené VO 
nebolo predmetom kontroly. 

 
13. Kancelársky papier; číslo VO: EKS-16/2015 

Dátum vyhlásenia zákazky: 22.06.2015 
Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2015 
Lehota plnenia: od 08.07.2015 do 30.06.2017 

 Predpokladaná cena bez DPH: 11 760,00 Eur 
Vysúťažená cena s DPH: 10 799,00 Eur  
Úspešný uchádzač: KIZZE D&S s.r.o., Kukučinova 4443/28, Sereď 
Dátum zverejnenia: 14.07.2015 
 

14. Nábytok pre deti MŠ; číslo VO: EKS-17/2015 
Dátum vyhlásenia zákazky: 22.06.2015 
Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2015 
Lehota plnenia: od 13.07.2015 do 30.11.2015 

 Predpokladaná cena bez DPH: 8 685,00 Eur 
Vysúťažená cena s DPH: 6 190,00 Eur 

 Úspešný uchádzač: BASCO SK, s.r.o., Šenkvická cesta 14/K/4636, Pezinok 
Dátum zverejnenia: 14.07.2015 

 
15. Maliarske a natieračské práce; číslo VO: EKS-18/2015 

Dátum vyhlásenia zákazky: 13.07.2015 
Lehota na predkladania ponúk: 17.07.2015 
Lehota plnenia: od 03.08.2015 do 31.07.2017 

 Predpokladaná cena bez DPH: 19 995,00 Eur 
Vysúťažená cena s DPH: 18 348,00 Eur 
Úspešný uchádzač: GENESIS – POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, 
Šamorín 
Dátum zverejnenia: 20.07.2015 
Poznámka: Vzhľadom na uvedené termíny a kontrolované obdobie, uvedené VO 
nebolo predmetom kontroly. 
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II.3  Podlimitné zákazky vykonané prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania 
Verejné obstarávania uskutočnené Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Postupom podlimitnej zákazky podľa podkladov poskytnutých z referátu verejného obstarávania: 
 
1. Upratovacie služby; číslo VO: Podlim.-1/2015- Zverejnené na portáli www.uvo.gov.sk 
Dátum predloženia ponuky: 26.02.2015 
Dátum zverejnenia: 03.06.2015 
Predpokladaná hodnota predmetu zákazy bez DPH: 180 000,00 Eur 
Zverejnené dokumenty:  Výzva na predkladanie ponúk – zverejnenie 06.02.2015 
    Súťažné podklady – zverejnenie 06.02.2015 
    Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o VO -  

 Informácia podľa § 44 ods. 2 zákona o VO o výsledku vyhodnotenia ponúk     
a poradie uchádzačov – zverejnenie 07.04.2015 

Počet prihlásených uchádzačov: 8 
Úspešný uchádzač: KLINTON, s.r.o., Trnavská cesta 74/A, Bratislava 821 02 
Oznámenie o zrušení postupu podlimitnej zákazky – zverejnenie 19.06.2015 – dôvod zrušenia 
postupu: na základe § 46 ods. 1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ktorého zrušenie nariadil úrad.  
Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky – dátum odoslania oznámenia 
17.06.2015 

    
2. Stravné poukážky; číslo VO: Podlim.-2/2015 - Zverejnené na portáli www.uvo.gov.sk 
zverejnené vo Vestníku č. 39/2015, zn. 4418-WYS z 24.02.2015 
Dátum predloženia ponuky: 17.03.2015 
Dátum zverejnenia: 03.06.2015 
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH: 174 000,00 Eur 
Zverejnené dokumenty: Výzva na predkladanie ponúk – zverejnenie 24.02.2015 
       Súťažné podklady- zverejnenie 25.02.2015 

      Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o VO 
    Informácia podľa § 44 ods. 2 zákona o VO o výsledku       vyhodnotenia         
ponúk     a poradie uchádzačov – zverejnenie 13.05.2015 

Počet prihlásených uchádzačov: 4 
Úspešný uchádzač: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava 
Informácia o uzavretí zmluvy  

– Dátum uzatvorenia zmluvy: 29.06.2015 
– Hodnota zmluvy: 174 000 Eur bez DPH; 208 800,00 Eur s DPH,  

Ostatné doložené dokumenty, okrem iných aj:  
– Zápisnica z otvárania ponúk zo dňa 17.03.2015 
– Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zo dňa 23.04.2015 
– Správa o zákazke v zmysle § 21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom  

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  
– Zmluva o poskytovaní služieb č. 157/2015 uzavretá medzi m.č. Bratislava-Staré 

Mesto a LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/A, 821 01  Bratislava 
z 29.06.2015 

 
3. Rekonštrukcia komunikácií; číslo VO: Podlim.-3/2015 - Zverejnené na portáli 
www.uvo.gov.sk 
zverejnené vo Vestníku č. 86/2015, zn. 9560-WYP zo dňa 04.05.2015 
Dátum predloženia ponuky: 12.05.2015 
Dátum zverejnenia: 03.06.2015 
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH: 1 100 000,00 Eur 
Zverejnené dokumenty:  
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- Výzva na predkladanie ponúk – zverejnenie Vestník č. 86/2015 - 04.05.2015 
- Súťažné podklady  z 29.04.2015, zverejnené 04.05.2015 
- Informácia týkajúca sa splnenia povinností podľa § 41ods.1 zák. o VO – Vestník č.98/2015 
– 20.05.2015 
- Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 – zverejnené 09.06.2015 
- Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9, písm. c)  zák.o VO – 
zverejnené 19.06.2015 
- Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. d) zák. o VO – 
zverejnené 13.07.2015 
- Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. e) zák. o VO – 
zverejnené 23.07.2015 
Počet prihlásených uchádzačov: 2 
- Návrh na plnenie kritérií  - z 20.05.2015, zverejnené 11.08.2015 – výrobné družstvo 
DOKARO, Trenčianska 11, Bratislava – ponuka uchádzača 
- Návrh na plnenie kritérií – z 19.05.2015, zverejnené 11.08.2015 – fi Pittel+Brausewetter, 
s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava – ponuka uchádzača 
Ostatné zverejnené dokumenty: 

– Zápisnica z otvárania ponúk častí „Ostatné“  systémom EVO z 21.05.2015, 
zverejnené 11.08.2015, 

– Zápisnica z otvárania ponúk častí „Kritéria“ systémom EVO z 29.06.2015 – 
zverejnenie 11.08.2015, 

– Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti predložených ponúk častí 
„Ostatné“ z 01.06.2015 – zverejnenie 11.08.2015, 

– Zápisnica z otvárania ponúk – zverejnenie 11.08.2015, 
– Zápisnica z vyhodnotenia predložených ponúk po otvorení časti ponuky „Kritériá“ 

z 15.07.2015, zverejnenie 11.08.2015, 
– Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk (bez dátumu – zverejnenie 

11.08.2015), 
– Zmluva o dielo - č. objednávateľa 285/2015, č. zhotoviteľa ZoD-2015-23 

uzatvorená medzi m. č. Bratislava-Staré Mesto a Pittel+Brausewetter s.r.o., Stará 
Vajnorská 1, z 03.08.2015, 
Predmet zmluvy: „Opravy výtlkov a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej 
časti  Bratislava-Staré Mesto“ 
- ukončenie platnosti zmluvy: uplynutie 4 rokov odo dňa zverejnia zmluvy alebo 
vyčerpania finančného limitu vo výške 1 100 000 Eur bez DPH, podľa toho, ktorá 
z právnych skutočností nastane skôr.  

– Oznámenie 16687-IPP/2015 – Informácia o uzavretí zmluvy, formulár 9  podľa 
Vyhl. 171/2013 Z.z., Vestník 158/2015 - 12.08.2015, 

 
Podľa zverejnených údajov na webovej stránke Bratislava-Staré Mesto v 1. polroku 2015 
vrchná lišta eGovernment →  časť verejné obstarávanie sú uvádzané v 1. polroku 2015 ešte   
2 podlimitné zákazky: 
4. Integrácia IS MČ BSM na IIS Bratislavy; číslo VO: Podlim.-4/2015  
5. Pisztoryho palác v Bratislave – obnova fasád strechy paláca; číslo VO: Podlim.-5/2015 
Poznámka: 
Uvedené zákazky neboli predmetom kontroly, nakoľko boli realizované až v 2. polroku 2015.  
  
III. Postup podľa Smernice z 02.04.2014 
Smernica nadobudla účinnosť 02.04.2014, ktorá trvala až do 06.02.2015, kedy ju nahradila 
Smernica č. 1/2015 
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III.1  Zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. v z.n.p. 
Podľa tejto smernice boli v kontrolovanom období realizované tieto verejné obstarávania:  
1. Právne služby; číslo VO: ZsNH – 1/2015 
2. Stráženie Grassalkovichovej záhrady; číslo VO: ZsNH-3/2015 
3. Výkon celoplošnej ochrannej deratizácie; číslo VO: ZsNH-4/2015 
4. Upratovacie služby; číslo VO: ZsNH-5/2015 
5. Poradenské služby; číslo VO: ZsNH-7/2015 
6. Zdravotná posudková činnosť; číslo VO: ZsNH-10/2015 
7. Dodávka kvetín; číslo VO: ZsNH-11/2015 
 
Kontrolné zistenie: 
4. Upratovacie služby; číslo VO: ZsNH-5/2015 
V spisovej dokumentácii k uvedenému VO chýbajú prílohy č. 8 a 10. 
 
6. Zdravotná posudková činnosť; číslo VO: ZsNH-10/2015 
V spisovej dokumentácii k uvedenému VO chýbajú prílohy č. 8 a 10. 
V čase prebiehajúceho verejného obstarávania mal úspešný uchádzač uzatvorenú dohodu:  
- Dohoda o pracovnej činnosti č. 17/2015 od 15.01.2015 do 31.03.2015, ostatných 6 
oslovených uchádzačov ponuky nepredložilo.  
 
III.2  Zákazky vykonané prostredníctvom elektronického trhoviska 
Podľa tejto smernice neboli v kontrolovanom období realizované žiadne verejné obstarávania 
vykonané prostredníctvom elektronického trhoviska. 
 
III.3  Podlimitné zákazky vykonané prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania 
Podľa tejto smernice neboli v kontrolovanom období realizované žiadne podlimitné zákazky 
vykonané prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania.  
 
IV.    Postup podľa smernice č. 1/2015 zo 06.02.2015 
 
IV.1  Zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. v z.n.p. 
Podľa tejto smernice boli v kontrolovanom období realizované tieto verejné obstarávania:  
 
8. Údržba a oprava motorových vozidiel  číslo VO: ZsNH-12/2015 
9. Oprava výtlkov na komunikáciách na území MČ BA-Staré Mesto; číslo VO: ZsNH-  
10. Výstavba komunikácie Žižkova ul. Bratislava; číslo VO: ZsNH-15/2015 
11. GPS monitorovanie motorových vozidiel; číslo VO: ZsNH-16/2015  
12. Príprava MČ BA-SM na Predsedníctvo SR v Ra3de EÚ v r. 2016 - vypracovanie 
analytickej štúdie; číslo VO: ZsNH-17/2015 
13. Vypracovanie Programu hospod. a sociál. rozvoja MČ Ba-SM; číslo VO: ZsNH 18/2015 
14. Zlaté prívesky; číslo VO: ZsNH 20/2015  
15. Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu; číslo VO: ZsNH 21/2015 
16. Pisztoryho palác – Projektová dokumentácia; číslo VO: ZsNH-24/2015 
17. Pochovanie zomrelých; číslo VO: ZsNH-28/2015 
18. Zakladanie a údržba kvetinových záhonov; číslo VO: ZsNH 29/2015 
19. Bratislava-Žižkova ulica – pasportizácia s určením priorít a ideovým návrhom sanácie; 
číslo VO: ZsNH 30/2015 
20. Vykonanie procesu VO; číslo VO: ZsNH 31/2015 
21. Servis klimatizačných zariadení; číslo VO: ZsNH 35/2015 
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22. Šafárikovo nám.- návrh particip. procesu; číslo VO: ZsNH 37/2015 
23. Dodávka a montáž kuchynských liniek; číslo VO: ZsNH 38/2015 
24. Rekonštrukcia kotolní MŠ Malá, MŠ 29. augusta, Zichyho palác; číslo VO: ZsNH 
39/2015 
 
Kontrolné zistenie:  
 
11. GPS monitorovanie motorových vozidiel; číslo VO: ZsNH-16/2015 
Podľa podkladov z referátu verejného obstarávania vysúťažená cena s DPH 5 481,60 Eur 
nekorešponduje s cenou uvedenou v Zápise z prieskumu trhu   úspešného uchádzača 5 483,52 
Eur s DPH.  
  
12. Príprava MČ BA-SM na Predsedníctvo SR v Rade EÚ v r. 2016 - vypracovanie 
analytickej štúdie; číslo VO: ZsNH-17/2015 
V zápise z prieskumu trhu v časti zoznam získaných cenových ponúk je uvedený dátum a čas 
predloženej ponuky pri úspešnom uchádzačovi 16.03.2015 o 21.55 h., pričom v časti 
identifikácia úspešného uchádzača je uvedený dátum a čas predloženej cenovej ponuky 
11.03.2015 o 08.01 h. 
 
14. Zlaté prívesky; číslo VO: ZsNH 20/2015  
Podľa podkladov z referátu verejného obstarávania bola uvedená predpokladaná cena bez 
DPH 9 000,00 €, vysúťažená cena bola 34,20 €, zverejnená cena bola 2 250,00 €. 
Podľa predloženej cenovej ponuky (Návrh na plnenie kritérií príloha č. 9.3 k smernici) 
a podľa zápisu z prieskumu (predpokladaná hodnota zákazky), nie je možné určiť, na aké 
obdobie uchádzač ponúkol cenovú ponuku (1 rok resp. 4 roky).  
 
Príloha č. 8 k smernici č. 1/2015 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o verejnom 
obstarávaní 

Realizačný projekt 
časť I. ODBORNÝ GESTOR 

VYJADRENIE odborného gestora 
 
3. Celková predpokladaná hodnota bez DPH 

/1 rok/4 roky 
6. Druh zmluvy a požadovaná dĺžka:  
 4 roky 

- chýba dátum pri podpise  
 (vedúci zamestnanec) 

časť II. GARANT 
VYJADRENIE referátu verejného obstarávania 

- chýba uvedenie roku VO 
(zamestnanec zodpovedný za VO/vedúci zamestnanec) 

 
Príloha č. 10 k smernici č. 1/2015 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o verejnom 
obstarávaní 

Zápis z prieskumu trhu 
VYJADRENIE odborného gestora 

- chýba vyjadrenie, či je prieskum trhu vykonaný v súlade s technickými požiadavkami 
(vedúci zamestnanec) 
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VYJADRENIE referátu VO 
- chýba rok VO 
(zamestnanec zodpovedný za VO) 

- chýba vyjadrenie, či prieskum trhu je v súlade s plánom VO, chýba rok VO, či 
dokumenty sú úplné v súlade so Smernicou MČ 
(vedúci zamestnanec zodpovedný za VO) 

 
KANCELÁRIA prednostu 

- chýba odporúčanie a schválenie z prieskumu trhu 
 
16. Pisztoryho palác – Projektová dokumentácia; číslo VO: ZsNH-24/2015 
Podľa údajov zo zverejneného Zápisu z prieskumu trhu bol úspešný uchádzač, ktorý ponúkol 
najnižšiu cenu – 5 900,00 Eur s DPH. 
Zmluva však bola uzatvorená s uchádzačom, ktorý bol 2. v poradí s cenou 6 200,00 Eur 
s DPH.  
 
17. Pochovanie zomrelých; číslo VO: ZsNH-28/2015 
Vysúťažená cena je 326,64 € s DPH/1 pohreb, uzavretá zmluva č. 110/2015 zo 06.05.2015 je 
230,29 € s DPH/1 pohreb. 
 
18. Zakladanie a údržba kvetinových záhonov; číslo VO: ZsNH 29/2015 
Príloha č. 8 k smernici č. 1/2015 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o verejnom 
obstarávaní 

Realizačný projekt 
časť I. ODBORNÝ GESTOR 

VYJADRENIE odborného gestora 
- chýba potvrdenie či opis predmetu zákazky a jeho požiadavky sú zadefinované 

jednoznačne 
(zodpovedný zamestnanec, vedúci zamestnanec) 

časť II. GARANT 
VYJADRENIE referátu verejného obstarávania 

- chýba rok plánu VO 
(zamestnanec zodpovedný za VO/vedúci zamestnanec) 

- chýba odporúčanie, schválenie zápisu 
 
Príloha č. 10 k smernici č. 1/2015 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o verejnom 
obstarávaní 

Zápis z prieskumu trhu 
VYJADRENIE odborného gestora 

- chýba vyjadrenie, či je prieskum trhu vykonaný v súlade s technickými požiadavkami 
(zodpovedný zamestnanec, vedúci zamestnanec) 
 
VYJADRENIE referátu VO 

- chýba vyjadrenie, či prieskum trhu je v súlade s plánom VO, chýba rok VO 
(vedúci zamestnanec) 
 
KANCELÁRIA prednostu 

- chýba odporúčanie a schválenie z prieskumu trhu 
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20. Vykonanie procesu VO; číslo VO: ZsNH 31/2015 
 VO pod číslom ZsNH 31/2015 nie je zverejnené. 
 
21. Servis klimatizačných zariadení; číslo VO: ZsNH 35/2015 
Príloha č. 8 k smernici č. 1/2015 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o verejnom 
obstarávaní 

Realizačný projekt 
časť I. ODBORNÝ GESTOR 

VYJADRENIE odborného gestora 
- chýba potvrdenie či opis predmetu zákazky a jeho požiadavky sú zadefinované 

jednoznačne, mlčanlivosť 
(zodpovedný zamestnanec, vedúci zamestnanec) 

časť II. GARANT 
VYJADRENIE referátu verejného obstarávania 

- chýba rok plánu VO 
(vedúci zamestnanec zodp. za VO), 

- chýba vyjadrenie o úplnosti dokladov, mlčanlivosť 
(zamestnanec zodp. za VO) 

 
KANCELÁRIA prednostu 

- chýba odporúčanie a schválenie z prieskumu trhu 
 
22. Šafárikovo nám.- návrh particip. procesu; číslo VO: ZsNH 37/2015 
V zápise z prieskumu trhu sú pri podpisoch uvádzané dátumy 01.07.2015, resp. 07.07.2015. 
Dátum zverejnenia je však uvádzaný 19.06.2015. 
 
24. Rekonštrukcia kotolní MŠ Malá, MŠ 29. augusta, Zichyho palác; číslo VO: ZsNH 
39/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: dátum nie je čitateľný. 
 
IV.2  Zákazky vykonané prostredníctvom elektronického trhoviska 
Podľa tejto smernice boli v kontrolovanom období realizované tieto verejné obstarávania 
vykonané prostredníctvom elektronického trhoviska 
1. Tlač a distribúcia Staromestských novín; číslo VO: podlim.-3/2015-EKS 
2. Vodorovné, zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia; číslo VO: EKS-1/2015 
3. Bezpečnostný kamerový systém; číslo VO: EKS-2/2015 
4. Vyprázdňovanie smetných košov; číslo VO: EKS-3/2015 
5. Čistenie komunikácií; číslo VO: EKS-4/2015 
6. Kosenie trávnatých plôch; číslo VO: EKS-5/2015 
7. Koberce pre MŠ; číslo VO: EKS-7/2015 
8. Nerezové zariadenie kuchyne v ŠJ; číslo VO: EKS-9/2015 
9. Kancelárske potreby; číslo VO: EKS-10/2015 
10. Upratovacie služby; číslo VO: EKS-13/2015 
11. Starostlivosť a výsadba drevín v MČ BA; číslo VO: EKS-14/2015 
12. Ceninové poukážky; číslo VO: EKS -15/2015 *) 
13. Kancelársky papier; číslo VO: EKS-16/2015 
14. Nábytok pre deti MŠ; číslo VO: EKS-17/2015 
15. Maliarske a natieračské práce; číslo VO: EKS-18/2015 *) 
*) Uvedené VO nespadajú do kontrolovaného obdobia. 
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Kontrolné zistenia:  
3. Bezpečnostný kamerový systém; číslo VO: EKS-2/2015 
Príloha č. 7 – Vyhlásenie o mlčanlivosti 

- chýba podpis 1 člena komisie 
Príloha č. 11 k smernici č. 1/2015 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o verejnom 
obstarávaní 

Realizačný projekt 
Časť I. – ODBORNÝ GESTOR 

VYJADRENIE odborného gestora 
- chýba potvrdenie či opis predmetu zákazky a jeho požiadavky sú zadefinované 

jednoznačne 
(zodpovedný zamestnanec, vedúci zamestnanec) 

Časť II. GARANT 
VYJADRENIE referátu verejného obstarávania 

- chýba rok plánu VO 
(zamestnanec zodpovedný za VO, vedúci zamestnanec) 

 
7. Koberce pre MŠ; číslo VO: EKS-7/2015 
Príloha č. 11 k smernici č. 1/2015 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o verejnom 
obstarávaní 

Realizačný projekt 
Časť I. – ODBORNÝ GESTOR 

VYJADRENIE odborného gestora 
- chýba potvrdenie či opis predmetu zákazky a jeho požiadavky sú zadefinované 

jednoznačne 
(zodpovedný zamestnanec, vedúci zamestnanec) 

Časť II. GARANT 
VYJADRENIE referátu verejného obstarávania 

- chýba rok plánu VO 
(zamestnanec zodpovedný za VO) 

- chýba podpis zamestnanca zodp. za VO/garant 
 

KANCELÁRIA prednostu 
- chýba odporúčanie a schválenie zápisu 

 
7. Koberce pre MŠ; číslo VO: EKS-7/2015 
Zverejnená cena bez DPH: 2 736,65 Eur. Nekorešponduje s predpokladanou cenou bez DPH 
5 833,33 Eur a ani s vysúťaženou cenou s DPH 3 279,60 Eur.   
 
8. Nerezové zariadenie kuchyne v ŠJ; číslo VO: EKS-9/2015 
Zverejnená cena bez DPH: 7 056,65 Eur. Nekorešponduje s predpokladanou cenou bez DPH 
5 416,67 Eur a ani s vysúťaženou cenou s DPH 5 330,00 Eur. 
 
11. Starostlivosť a výsadba drevín v MČ BA; číslo VO: EKS-14/2015 
Zverejnená cena bez DPH:  56 295,46 Eur. Nekorešponduje s predpokladanou cenou  bez 
DPH  99 714,86 Eur a ani s vysúťaženou cenou s DPH 66 499,20 Eur.   
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IV.3  Podlimitné zákazky vykonané prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania 
Podľa tejto smernice boli v kontrolovanom období realizované tieto podlimitné zákazky 
vykonané prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania: 
1. Upratovacie služby; číslo VO: Podlim.-1/2015- Zverejnené na portáli www.uvo.gov.sk 
2. Stravné poukážky; číslo VO: Podlim.-2/2015 - Zverejnené na portáli www.uvo.gov.sk 
zverejnené vo Vestníku č. 39/2015, zn. 4418-WYS z 24.02.2015 
3. Rekonštrukcia komunikácií; číslo VO: Podlim.-3/2015 - Zverejnené na portáli 
www.uvo.gov.sk 
 
Kontrolné zistenia: 
1. Upratovacie služby; číslo VO: Podlim.-1/2015- Zverejnené na portáli www.uvo.gov.sk 
Verejné obstarávanie bolo zrušené. 
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy pre 
verejné obstarávanie podľa § 109 a orgán príslušný podľa § 137 ods. 2 písm. a) a písm. b) 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov vo veci námietok uchádzača STAEG Slovakia, spol. s r.o., 
Líščie Nivy 23, 821 08 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“) smerujúcich proti vyhodnoteniu 
ponúk vo verejnom obstarávaní na predmet podlimitnej zákazky „Upratovacie služby“, 
vyhlásenom verejným obstarávateľom Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 
nábr. 3, 814 21  Bratislava (ďalej len „kontrolovaný“) vo Vestníku verejného obstarávania č. 
27/2015 zo dňa 06.02.2015 pod značkou 3184 – WYS, vydal  

rozhodnutie: 
 Úrad podľa § 139 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje zrušiť 
verejné obstarávanie na predmet zákazky „Upratovacie služby“ vyhlásené verejným 
obstarávateľom Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava 
vo Vestníku verejného obstarávania č. 27/2015 zo dňa 06.02.2015 pod značkou 3184-WYS, 
a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  
Námietky navrhovateľa 
Navrhovateľ v úvode svojich námietok uviedol, že dňa 02.04.2015 mu bola od 
kontrolovaného doručená informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Navrhovateľ má za to, 
že kontrolovaný  pri vyhodnocovaní ponúk uchádzačov nepostupoval v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní. 

V prvom bode svojich námietok navrhovateľ konštatoval, že z informácie o výsledku 
vyhodnotenia  ponúk vyplýva, že úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť KLINTON, 
s.r.o. (ďalej len „úspešný uchádzač“) a zároveň tvrdí, že z cenových návrhov úspešného 
uchádzača a ostatných uchádzačov v predmetnom verejnom obstarávaní je zrejmé, že 
kontrolovaný mal úspešného uchádzača vyzvať na odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky 
a toto svoje tvrdenie opiera o skutočnosti. 

V druhom bode svojich námietok navrhovateľ uviedol, že sa spolu s ďalším 
uchádzačom zúčastnil otvárania častí ponúk označených ako „Kritéria“, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 27.03.2015. Navrhovateľ tvrdí, že komisia kontrolovaného na tomto otváraní častí ponúk 
označených ako „Kritériá“ oznámila návrhy na plnenie kritérií jednotlivých uchádzačov. 
Z predmetného otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“ kontrolovaný podľa slov 
navrhovateľa vypracoval zápisnicu, v ktorej boli uvedené jednotlivé návrhy uchádzačov na 
plnenie kritérií, ktorú mu doručil dňa 02.04.2015.  

Navrhovateľ uviedol, že z porovnania hodnôt návrhov na plnenie kritérií oznámených 
zúčastneným uchádzačom počas otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“ a hodnôt 
návrhov na plnenie kritérií uvedených v zápisnici z otvárania týchto častí ponúk, ktorá bola 
navrhovateľovi doručená dňa 02.04.2015, je zrejmé, že kontrolovaný odstraňoval  
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matematické chyby, prípadne iné nejasnosti ponúk sám, bez toho, aby požiadal uchádzačov 
o vysvetlenie v súlade s § 42 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  

V treťom bode námietok navrhovateľ namietal, že kontrolovaný porušil zákon 
o verejnom obstarávaní a zasiahol do čestnej hospodárskej súťaže, čo malo zásadný vplyv na 
výsledok vyhodnotenia ponúk, a to tým, že priradil rozličným cenám za niektorú zo súčasti 
predmetu zákazky rozličné váhy takým spôsobom, ktorý umožnil uchádzačom predkladať 
špekulatívne návrhy na plnenie jednotlivých kritérií, čím reálne nastala po vyhodnotení ponúk 
uchádzačov situácia, kedy sa úspešným uchádzačom stal uchádzač, ktorý síce získal najvyšší 
počet bodov spolu za všetky kritériá, no v skutočnosti nie je jeho cena za predmet zákazky 
najnižšia a kontrolovaný zaplatí za predmet plnenia zmluvy viac ako by zaplatil inému 
uchádzačovi, ktorý síce získal menej bodov, no jeho cena je v skutočnosti nižšia. Podľa 
názoru navrhovateľa je určenie relatívnych váh pre ceny, de facto nadhodnotenie hodnoty 
jedného eura oproti inému euru, podľa zákona o verejnom obstarávaní neprípustné.  

Úrad na základe uvedeného považoval námietky navrhovateľa v tejto časti za 
opodstatnené.  
Proti tomuto rozhodnutiu mohol účastník konania o námietkach podľa § 142 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov podať odvolanie. Odvolanie muselo byť doručené na Úrad pre verejné 
obstarávanie, Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04  Bratislava 24, do 10 dní odo dňa doručenia 
tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie bolo preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti. Podľa § 143 ods. 2 a ods. 3 zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov rozhodnutie úradu o námietkach je  právoplatné márnym uplynutím 
lehoty na podanie odvolania alebo dňom doručenia rozhodnutia rady podľa § 142 ods. 7 
o odvolaní účastníkom konania a vykonateľné uplynutím lehoty na plnenie.    
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto nevyužila možnosť odvolania.  
 
2. Stravné poukážky; číslo VO: Podlim.-2/2015 - Zverejnené na portáli www.uvo.gov.sk 
zverejnené vo Vestníku č. 39/2015, zn. 4418-WYS z 24.02.2015 
 
Príloha č. 8 k smernici 1/2015 
Potvrdenie oddelenia finančného o finančnom krytí  

- chýba potvrdenie vedúceho zamestnanca zodpovedného za rozpočet 
 
Príloha č. 11 k smernici č. 1/2015 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o verejnom 
obstarávaní 

Realizačný projekt 
Časť I. – ODBORNÝ GESTOR 

položka 19 - Nie sú navrhnutí členovia komisie na vyhodnotenie ponúk 
položka 20 - vybrané 3 spoločnosti, posudzované 4  
  

Časť II. GARANT 
- pri vyjadrení zamestnancov chýba rok plánu VO a vyjadrenie, či sú predložené 

doklady v súlade so smernicou, 
- chýbajú odporúčania, resp. schválenie zápisu z prieskumu trhu. 

 
3. Rekonštrukcia komunikácií; číslo VO: Podlim.-3/2015 - Zverejnené na portáli 
www.uvo.gov.sk 
Podľa dostupných údajov z Informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk bol úspešný uchádzač 
Pittel+Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, 821 04  Bratislava, ktorý predložil cenovú 
ponuku 750 827,50 € bez DPH, t.j. 900 993,00 € s DPH. V Zmluve o dielo č. Objednávateľa 
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285/2015, č. Zhotoviteľa: ZoD-2015-23  s týmto uchádzačom uzatvorená  03.08.2015, 
zverejnená 07.08.2015, účinná od 08.08.2015 v čl. II. je uvedená doba realizácie diela – 
ukončenie platnosti zmluvy: uplynutie 4 rokov odo dňa zverejnenia zmluvy alebo vyčerpanie 
finančného limitu vo výške 1 100 000 Eur bez DPH, podľa toho, ktorá z právnych 
skutočností nastane skôr. V čl. III. Cena za realizáciu prác (diela) a platobné vzťahy v čl. 1 je 
uvedené, že cena za realizáciu stavebných prác dohodnutých v jednotlivých objednávkach 
bude stanovená ako súčin množstva a jednotkových cien za požadované stavebné práce, 
ktorých zoznam je Prílohou č. 1 k tejto zmluve. Prílohou k tejto zmluve je „Ponukový 
rozpočet“ v celkovej sume 750 827,50 Eur bez DPH.  
 
V.     Zverejňovanie 
Až do 26.02.2014 sa zverejňovanie riadilo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. definované v § 9 
ods. 9:  
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, 
ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ je povinný pri jej 
zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na 
obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Ak je predpokladaná hodnota 
zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný 
v profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním; 
ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej 
verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň jej 
zadania.  
 Novelou tohto zákona zákonom č. 34/2014 Z. z. došlo k úprave § 9 ods. 9:  
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, 
ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ je povinný pri jej 
zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na 
obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene; verejný obstarávateľ eviduje 
všetky doklady a dokumenty päť rokov od uzavretia zmluvy. Ak je predpokladaná hodnota 
zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný 
v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú 
zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.  
 Táto novela sa vzťahuje na kontrolované obdobie. 
Pre podlimitné zákazky definované v § 91 ods. 1 sa malo postupovať podľa § 99 ods. 2:  
Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu 
o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) aj s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú 
zákazku uvedie najmä 

a) hodnotu zákazky, 
b) predmet zákazky, 
c) identifikáciu úspešného uchádzača. 

Tento § nebol novelizovaný.  
 Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva m.č. Bratislava-Staré Mesto dňa 26.05.2015 sa 
prerokovával bod 5/A Návrh na zabezpečenie informovanosti verejnosti o starostlivosti 
o verejné priestory mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V rámci diskusie k tomuto bodu 
starosta mestskej časti konštatoval: „ Nemám problém, ak chcete, zabezpečiť zverejňovanie 
písomnej informácie o priebehu všetkých verejných obstarávaní. Prečo len verejné 
obstarávanie na verejné priestory? Všetky verejné obstarávania, ja si myslím, že všetky majú 
byť zverejnené“.  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 51/2015.  
 Na tom istom zasadnutí v rámci bodu 12/C, ktorý bol prezentovaný len ústne, starosta 
uviedol k téme zverejňovania informácií o verejných obstarávaniach: Áno, tieto informácie do 
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konca týždňa budú zavesené na webe, aj tými prelinkami“. „Tieto informácie budú 
samozrejme zverejnené, len  musíme tam doriešiť to technické riešenie“.  
 Dňa 23.06.2015 bol na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva m. č. Bratislava-Staré 
Mesto prejednaný bod č. 14 Informácia o priebehu verejných obstarávaní v roku 2015 
k 17.06.2015. V rámci tejto informácie bolo konštatované, že plán verejného obstarávania na 
rok 2015 je zverejnený na webovej stránke www.staremesto.sk.  
 Na základe hore uvedených skutočností bolo odkontrolované zverejňovanie údajov 
o verejnom obstarávaní aj na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a na 
stránke Úradu pre verejné obstarávanie.  
 
 Údaje o verejnom obstarávaní sú zverejňované na webovej stránke m.č. Bratislava-
Staré Mesto a na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.  
 Cez webovú stránku mestskej časti sa môžeme v úvodnej stránke prekliknúť cez tri 
možnosti otvorenia stránky „verejné obstarávanie“: 
1. Vrchná lišta „mestská časť“,  kolónka „úradná tabuľa“ → verejné obstarávanie 
2. Vrchná lišta „občan“ → ľavá lišta → „verejné obstarávanie“ 
3. Vrchná lišta  „eGovernment“, kolónka „verejné obstarávanie“ 
 
Kontrolné zistenia: 
Pri kontrole zverejnených údajov na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v časti eGovernment – verejné obstarávania bolo zistené, že sa údaje nedajú vytlačiť vo 
formáte, ktorý je zobrazený na obrazovke. V priebehu kontroly bola táto „chyba“ odstránená 
doplnením o možnosť „tlačové zostavy“. Možnosť vytlačiť si tlačovú zostavu za I. Q. 2015  
(kontrolované obdobie) však nefunguje.  
 
Na úradnej tabuli po rozkliknutí „verejné obstarávanie“ sa nám zobrazia takéto oznamy:  
Všetky informácie a správy o vykonaných zákazkách sú zverejnené na internetovej stránke 
Úradu pre verejné obstarávanie: 
Odkaz na profil verejného obstarávateľa. 
http://www2.uvo.gov.sk/profily/-
/profil/adokumenty/6554;jsessionid=71441343594F2202D913F8FC3EBF4BA3 
  

Na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v časti Štvrťročná správa: 01.04.2015  - 
30.06.2015 dňa 18.05.2015 uvádza, že: 

- Všetky povinné údaje týkajúce sa zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 sú zverejnené 
na úradnej tabuli verejného obstarávateľa 

- Všetky povinné údaje týkajúce sa zadávania podlimitných zákaziek sú zverejnené na 
Úradnej tabuli“ verejného obstarávateľa v časti Verejné obstarávanie.  

 
V.1   Zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. v z.n.p. 
Na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa v časti eGovernment - verejné 
obstarávanie uvádza: 
Všetky povinné údaje týkajúce sa zadávania zákaziek podľa §9 ods. 9 sú zverejnené na 
úradnej tabuli verejného obstarávateľa. Dňa 27.02.2014 nadobudol účinnosť zákon 
34/2014 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ktorom je v §9 ods 9 uvedené 
nasledovné: Ak je predpokladaná hodnota zákazky vyššia než 1000 eur, je verejný 
obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v 
ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu 
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dodávateľa. Verejný obstarávateľ zverejňuje na svojom profile zoznam zákaziek podľa §9 
ods. 9 za každý štvrťrok. Zákazky sú zároveň zverejnené aj na úradnej tabuli verejného 
obstarávateľa v časti Verejné obstarávanie. 
 
Kontrolné zistenie: 
Na úradnej tabuli po rozkliknutí „verejné obstarávanie“ sa nám zobrazí tento oznam:  
Všetky informácie a správy o vykonaných zákazkách sú zverejnené na internetovej stránke 
Úradu pre verejné obstarávanie. 
 
V.2   Zákazky vykonané prostredníctvom elektronického trhoviska 
Všetky povinné údaje týkajúce sa zadávanie zákaziek prostredníctvom elektronického 
trhoviska sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti po rozkliknutí jedného z troch 
spôsobov možnosti otvorenia stránky v časti verejné obstarávanie a odkliknutí kolónky 
„EKS“. 
Kontrolné zistenie:  
Na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v časti eGovernment - verejné 
obstarávanie sú všetky povinné údaje týkajúce sa zadávania zákaziek prostredníctvom 
elektronického trhoviska.  
 
V.3   Podlimitné zákazky vykonané prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania 
Na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa v časti eGovernment - verejné 
obstarávanie uvádza: 

Všetky povinné údaje týkajúce sa zadávania podlimitných zákaziek sú zverejnené na 
"Úradnej tabuli" verejného obstarávateľa v časti Verejné obstarávanie. 

 
Kontrolné zistenie: 
Na úradnej tabuli po rozkliknutí „verejné obstarávanie“ sa nám zobrazí oznam:  
Všetky informácie a správy o vykonaných zákazkách sú zverejnené na internetovej stránke 
Úradu pre verejné obstarávanie.  
 
VI. Záver 

Na základe vykonanej kontroly a zistených nedostatkov možno konštatovať, že 
problémy sú najmä v oblasti administratívneho postupu (dôsledné vypĺňanie všetkých príloh 
smernice), zverejňovania údajov (na rôznych miestach navzájom sa odkazujúcich) a hlavne 
pri oslovovaní potencionálnych dodávateľov pri zákazkách s nízkou hodnotou. Z oslovených 
len 48 % malo záujem zaslať cenovú ponuku.  
 Nedostatky, ktoré boli zistené pri kontrole sú uvedené v príslušných kapitolách správy. 
Z prerokovania správy č. 5/2015 bola vypracovaná Zápisnica č. 5/2015 o prerokovaní správy 
o výsledku kontroly. V závere zápisnice bolo v súlade s príslušnými zákonmi uložené prijať 
konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov a tieto v určenom termíne splniť a o splnení 
informovať kontrolný orgán formou správy.   


