M E S T O Š A Ľ A - Mestský úrad

Mestské zastupiteľstvo v Šali

Materiál číslo F 9/7/2018

Zmluva o dielo č. 537/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci
projektu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 537/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu
„Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Cyklotrasa za
zamestnaním do priemyselného areálu“,
b) Zmluvu o dielo č. 537/2018 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných
prác v rámci projektu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“
s dodávateľom Swietelsky-Slovakia spol. s r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00896225, DIČ: 2020294144, IČ DPH: SK2020194144.

Spracoval:
Ing. Eliška Vargová v. r.
referentka OSaKČ

Predložené mestskému zastupiteľstvu 20. septembra 2018

Predkladá:
Ing. Eliška Vargová v. r.
referentka OSaKČ
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Dôvodová správa
V zmysle §4 bod 4 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa schválených Uznesením
Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. dňa 26. júna 2014 MsZ prerokováva zmluvné
kontrakty (zákazky na dodanie tovaru, služieb a stavebných prác) v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
nad 10 000 EUR pre dodávky tovarov a služieb,
nad 20 000 EUR pre dodávky stavebných prác.
Zároveň Mestské zastupiteľstvo v Šali prerokováva výsledky verejných obstarávaní
a prerokováva zmluvné kontrakty vo výške
- nad 10 tis. EUR pre dodávky tovarov a služieb,
- nad 20 tis. EUR pre dodávky stavebných prác
v zmysle §11 bod 6. písm. b) a písm. d) Štatútu Mesta Šaľa schváleného Uznesením
Mestského zastupiteľstva v Šali č. 12/2011 – VI. zo dňa 8.12.2011.
Na základe uvedeného predkladáme mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie:
- výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka na dodanie stavebných prác a
- Zmluvu o dielo č. 537/2018 na uskutočnenie stavebných prác „Cyklotrasa za zamestnaním
do priemyselného areálu“ .
Verejné obstarávanie bolo realizované na základe mandátnej zmluvy spoločnosťou VOSK
s.r.o. Predpokladaná hodnota zákazky na stavebné práce bola stanovená na základe potvrdenia
rozpočtu projektanta vo výške 931 978,17 EUR bez DPH.
Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) bola zverejnená vo vestníku ÚVO
č. 64/2018 zo dňa 30.03.2018, pod č. 4491 - WYP
Uznesením č. 1/2018 – IV zo dňa 1.2.2018 Mestské zastupiteľstvo v Šali schválilo plán
verejného obstarávania na rok 2018, ktorý obsahoval aj zákazku „Cyklotrasa za zamestnaním
do priemyselného areálu“ .
Hodnotiace kritérium: najnižšia cena s DPH. Nepoužila sa elektronická aukcia.
Počet záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady: Tento údaj nie je známy. Súťažné
podklady musia byť verejne dostupné bez obmedzenia v na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
Záujemcovia si súťažné podklady nepýtajú, rovno si ich stiahnu. O tom, kto si ich stiahne, nedostávame z ÚVO
informáciu.

Počet uchádzačov: 4
Počet vylúčených uchádzačov: 1
(uchádzač č. 4 - EUROVIA SK, a.s., Košice - neodpovedal na žiadosť o vysvetlenie ponuky)
Počet vyhodnocovaných ponúk: 3
Zloženie komisie za účelom vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a vyhodnocovania
ponúk predložených vo verejnej súťaži:
Ing. František Čibrik, Miroslav Políček, Ing. Bc. Peter Jaroš, Ing. Marian Krištof, Ľubomír
Kubička (bez práva vyhodnocovať)
Hodnotené ponuky:
Uchádzač č. 1
ViOn, a.s., Továrenská
64, 95301 Zlaté
Kritérium
Moravce
Cena diela
1 038 752,07
s DPH (v EUR)

Uchádzač č. 2
Swietelsky-Slovakia spol.
s r.o., Mokráň záhon 4,
Bratislava 821 04

Uchádzač č. 3
Doprastav, a.s.,
Drieňová 27 Bratislava
826 56

946 079,40

1 111 210,41
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Identifikácia úspešného uchádzača a jeho víťazná ponuková cena podľa zápisnice
z vyhodnotenia ponúk zo dňa 28.6.2018:
Swietelsky-Slovakia spol. s r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava IČO: 00896225, DIČ:
2020294144, IČ DPH: SK2020194144
výška ceny 946079,40 EUR s DPH
Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-201615. Dokumentácia bola predložená ešte pred vyhlásením verejného obstarávania na 1. ex ante
kontrolu dňa 26.2.2018. Správa z kontroly VO pred vyhlásením vola mestu doručená dňa
26.3.2018. Dokumentácia z procesu verejného obstarávania bola pred podpisom Zmluvy
o dielo predložená na 2. ex ante kontrolu na SO pre IROP dňa 17.7.2018. Po doručení správy
z kontroly procesu VO 31.7.2018 bolo mesto vyzvané k podpisu zmluvy o dielo s víťazným
uchádzačom. Zmluva o dielo č. 537/2018 bola podpísaná a zverejnená dňa 1.8.2018 na
webovej stránke mesta Šaľa na https://sala.sk/data/esam/ico/f11303-1.pdf. Následne bola
zmluva o dielo predložená na kontrolu po podpise spolu s príslušnou dokumentáciou dňa
8.8.2018 . Účinnosť zmluvy o dielo je však naviazaná na dodatok k zmluve o poskytnutí NFP
uzatvorený na základe výsledkov verejných obstarávaní. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí
NFP bol podpísaný dňa 14.8.2018 a zverejnený v centrálnom registri zmlúv dňa 15.8.2018,
teda nadobudol účinnosť dňa 16.8.2018. Prevzatie staveniska sa uskutočnilo 23.8.2018.

Príloha:
02 Zmluva o dielo č. 537/2018 sken
Z dôvodu veľkého rozsahu príloh k Zmluve o dielo č. 537/2018 je prílohou materiálu
v tlačenej podobe len samotné znenie ZoD.
V elektronickej podobe materiálu pre MsZ je ZoD v podobe akej bola zverejnená.

