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Doplnenú správu
o priebehu verejného
obstarávania pre stavbu
„Rekonštrukcia
Námestia baníkov s Šafárikovej ulice “

Dôvodová správa
Verejné obstarávanie na rekonštrukciu Námestia baníkov v Rožňave – priebeh
obstarávania – doplnenie správy.
Uznesením MZ č. 314/2011 zo dňa 3. 10. 2011 bolo uložené hlavnej kontrolórke mesta
vyžiadať od štatutárneho zástupcu firmy Tender Profit s.r.o. Bratislava materiál o priebehu
zrušených verejných obstarávaní a dopracovať Správu o kontrole verejného obstarávania pre
stavbu Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave.
Spoločnosť Tender Profit s.r.o. bola požiadaná o zaslanie dokumentácie o verejnom
obstarávaní listom zo dňa 5. 10. 2011 a opätovne listom zo dňa 9. 1. 2012. Listom zo dňa 20.
1. 2012 spoločnosť reagovala na žiadosť o zaslanie dokumentácie a prisľúbila ju doručiť.
Dokumentácia bola na mestský úrad doručená dňa 22. 2. 2012.
Verejná súťaž bola zverejnená vo VVO č. 238/2009 zo dňa 11. 12. 2009 pod číslom 07076MUP s názvom predmetu obstarávania: Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice
v Rožňave.
Dňa 17. 12. 2009 bola firme Tender Profit s.r.o. Košice /realizátorovi verejného obstarávania/
zaslaná námietka firmy Inžinierske stavby Košice proti podmienkam uvedeným v oznámení
podľa § 50 ods. 4, §105 ods. 5, v zmysle ust. § 138 ods. 2 písm. a zákona 25/2006 Z..z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Listom zo dňa 22. 12. 2009
spoločnosť Tender Profit s.r.o. k žiadosti o nápravu od firmy Inžinierske stavby a.s. Košice
rozhodol, že uznáva žiadosť o nápravu v bodoch 1 a 2 a zamietol v bodoch 3 a 4.
Spoločnosť Tender Profit s.r.o. Pribinova 25 Bratislava dňa 3. 2. 2010 zaslala na ÚVO
doplňujúcu dokumentáciu k podanej námietke navrhovateľa.
V stanovenej lehote do 8. 1. 2010 predložili žiadosť o účasť v užšej súťaži nasledujúce firmy:
1. EUROVIA a.s. Košice
2. STRABAG s.r.o. Bratislava
3. Chemkostav a.s. Michalovce
4. Skanska BS a.s. Prievidza
5. J.P.STAV s.r.o. Rožňava
Mesto Rožňava dňa 7. 1. 2010 sa listom pre ÚVO vyjadrilo k podanej námietke navrhovateľa
a žiadalo námietku v celom rozsahu zamietnuť. Dňa 15. 1. 2010 mesto Rožňava zaslalo ÚVO
doklad preukazujúci oprávnenie spoločnosti Tender Profit s.r.o. Bratislava zastupovať mesto
Rožňava vo verejnom obstarávaní. Dňa 11. 1. 2010 bolo mestu Rožňava doručené
rozhodnutie ÚVO o prerušení konania a bolo mestu nariadené písomne sa vyjadriť
k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnou
dokumentáciou k predmetnému verejnému obstarávaniu. Dňa 14. 1. 2010 bola mestu Rožňava
doručená žiadosť o doplnenie dokumentácie. Listom zo dňa 29. 1. 2010 ÚVO opäť žiadal
doplniť dokumentáciu o verejnom obstarávaní. ÚVO dňa 15. 2. 2010 – na mesto doručené 17.
2. 2010 rozhodol o prerušení konania o námietkach, nakoľko bez odborného stanoviska
viažuceho sa k predmetnému verejnému obstarávaniu nemohol o námietkach navrhovateľa
kvalifikovanie rozhodnúť. ÚVO dňa 29. 3. 2010 /mestu doručené dňa 31. 3. 2010/ vydal
rozhodnutie o zastavení konania o námietkach z dôvodu, že navrhovateľ podané námietky
pred vydaním rozhodnutia vo veci samej vzal späť.
Spoločnosť Tender Profit s.r.o. dňa 4. 5. 2010 zaslalo oznámenie o splnení podmienok účasti
a výzvu na predloženie ponuky v užšej súťaži všetkým záujemcom o účasť v užšej súťaži
uvedených v bodoch 1 – 5. O súťažné podklady požiadali:
1. J. P. Stav s.r.o. Rožňava
2. Eurovia SK a.s. Košice
3. Skanska SK a.s. Bratislava
4. Chemkostav a.s. Michalovce

5. Strabag s.r.o Bratislava – prevádzková jednotka Lučenec
Listom zo dňa 25. 5. 2010 spoločnosť Tender Profit s.r.o. zaslala všetkým záujemcov
vysvetlenie súťažných podkladov na základe požiadavky od jedného zo záujemcov.
Dňa 31. 5. 2010 boli ponuky na užšiu súťaž osobne doručené do firmy Tender Profit s.r.o. od
všetkých záujemcov.
Dňa 1. 6. 2010 mesto Rožňava zaslalo spoločnosti Tender Profit s.r.o. list so zaujatím
stanoviska k užšej súťaži Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave.
Podľa listu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania predpokladaná hodnota zákazky
bola vereným obstarávateľom nižšie stanovená, uchádzačov pri vypracovaní cenovej ponuky
táto skutočnosť mohla dezorientovať a mohli cenovú ponuku podhodnotiť. V súťažných
podkladoch v časti IV. Predkladanie ponúk v bode 17 Miesto a lehota na predkladanie ponúk
boli uvedené zavádzajúce a zmätočné údaje a to:
- ponuku spracovanú podľa poskytnutých súťažných pokladov je potrebné doručiť najneskôr
31. 5. 2010 do 11.00 hod. Zároveň v časti A/3, 1 Otváranie ponúk, 1.1. Otváraniu ponúk sa
uskutoční dňa 31. 5. 2010 o 10.30 hod. Z toho dôvodu verený obstarávateľ sa rozhodol
v súlade s § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní zrušiť predmetnú užšiu súťaž.
Z uvedeného dôvodu mesto žiadalo urýchlene vyriešiť vzniknutú situáciu so zadávaním
predmetnej zákazky.
Spoločnosť Tender Profit s.r.o. listom zo dňa 4. 6. 2009 /chyba v dátume , mal byť rok 2010
podľa dátumu na doručenkách/ oznámil všetkým záujemcom zrušenie postupu verejného
obstarávania.

