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Dôvodová správa 
 

Uznesením mestského zastupiteľstva  č. 31/2011 bolo uložené hlavnej kontrolórke mesta 
vykonať kontrolu  VO   podľa platnej smernice schválenej MZ dňa 27.6.2011. Na základe  
tohto uznesenia predkladáme nasledovnú správu o výsledku následnej finančnej kontroly  
verejného obstarávania  na mestskom úrade v Rožňave . 
 
Účel kontrolnej akcie:  
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri  vykonávaní verejného 
obstarávania.  
 
Legislatíva:  
Mesto pri zadávaní zákaziek postupuje podľa zákona č.  25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
Má vypracovanú vnútornú smernicu o verejnom obstarávaní, ktorá bola  schválená mestským 
zastupiteľstvom 27.6.2011 s platnosťou   od 1.7.2011. 
  
Podľa smernice sa vykonáva: 
1.Priame zadanie bez prieskumu trhu pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou: 
do 1 000 EUR vrátane pri tovaroch a službách, 
do 5 000 EUR vrátane pri stavebných prácach 
sa rozumie uzavretie zmluvy s uchádzačom, ktorý bol úspešný v predchádzajúcom období a 
plnenie  zákazky bolo uskutočnené riadne a k spokojnosti verejného obstarávateľa. V tomto 
prípade je možné priamo vystaviť objednávku alebo realizovať nákup zodpovedným 
pracovníkom v obchodnej sieti s jedným vybraným dodávateľom. 
2.Prieskumom trhu pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou : 
od 1 001 - 3 000 EUR pri tovaroch a službách, 
od 5 001 - 10 000 EUR pri stavebných prácach 
sa rozumie osobné, telefonické, elektronické zisťovanie podmienok zabezpečenia predmetu 
obstarávania, vlastné skúsenosti, porovnávanie cien v cenníkoch, katalógoch, na internete, 
atď. 
3. Prieskumom trhu pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou: 
nad 3 001 EUR a do 10 000 EUR pri tovaroch a službách, 
nad 10 001 EUR a do 20 000 EUR pri stavebných prácach 
sa rozumie písomná výzva minimálne 3 potenciálnych uchádzačov na predloženie cenovej 
ponuky.  
 
Podľa článku V., odst. 5.5 tejto smernice: 
Informovanie verejnosti o zadávaní a výsledku zadávania zákazky s nízkou hodnotou pri 
tovaroch, službách a stavebných prácach je povinné. Výzva bude uverejnená 7 pracovných 
dní pred termínom na predloženie cenových ponúk mimo zákaziek týkajúcich sa účelových 
dotácií prostredníctvom referátu informačných systémov a informatiky na internetovej stránke 
Mesta (www. roznava. sk) . Výsledok zadávania zákazky sa taktiež uverejní na internetovej 
stránke Mesta (www. roznava. sk) do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 
prostredníctvom referátu informačných systémov a informatiky. 
 
Od platnosti smernice mesto Rožňava  vykonalo nasledovné verejné obstarávania: 
 

1. Zmena územného plánu – Rudňanský kopec- zákazka  s nízkou hodnotou na 
poskytnutie služby  

      Prieskum trhu s oslovením  dodávateľov výzvou. 



Kritérium výberu: najnižšia cena 
Výzva na predloženie cenovej ponuky bola  zaslaná: 
1.A.P.H. ateliér, s.r.o, Kpt. Nálepku 5, Prešov  
2. Ing. Arch. Ľubica Galajdová, Vyšná Hutka 145, Košice  
3. ARK, s.r.o., Jilemnického 18, Košice 
Cenovú ponuku predložili: 
1.A.P.H. ateliér, s.r.o, Kpt. Nálepku 5, Prešov -  720 € s DPH 
2. Ing. Arch. Ľubica Galajdová, Vyšná Hutka 145, Košice – 580 €- nie je platiteľom DPH 
– víťaz súťaže. 
3. ARK, s.r.o., Jilemnického 18, Košice – 700 € s DPH 
Zmluva o dielo  s víťazom súťaže bola podpísaná dňa 30.9.2011, zverejnená na 
internetovej stránke mesta 2.12.2011. 
Výzva na predloženie cenovej ponuky  bola zverejnená na  internetovej stránke dňa 
18.8.2011. Na internetovej stránke mesta bolo zverejnené aj oznámenie o výsledku VO. 
 
2. Interaktívne tabule (4 ks) - zákazka s nízkou hodnotou – tovar.  
Prieskum trhu s oslovením dodávateľov výzvou. 

      Kritérium výberu: najnižšia cena 
Výzva  na predloženie cenovej ponuky bola zaslaná: 
1.Ing. Peter Deac, Námestie baníkov 3, Rožňava 
2. Kvant spol. s.r.o., FMFI UK Mlynská dolina,  Bratislava 
3. MIVASOFT spol.s.r.o, Bratislavská 48, Galanta 
Cenovú ponuku predložili: 
1. MIVASOFT spol.s.r.o, Bratislavská 48, Galanta -  6 700 € s DPH – víťaz súťaže 
2.MJB Communication spol. s.r.o., Generála  Svobodu 720/8, Partizánske – 8 438,16 € s 
DPH 
Objednávky pre dodávateľa vystavené  a zverejnené nasledovne: 
MŠ Štítnická vystavená dňa 10.11.2011, zverejnená dňa 14.11.2011 
MŠ  Pionierov vystavená dňa 18.11.2011, zverejnená dňa 25.11.2011 
MŠ Vajanského vystavená dňa 21.11.2011, zverejnená dňa 22.11.2011 
MŠ Kozmonautov vystavená dňa 16.11.2011, zverejnená dňa 21.11.2011 
Výzva na predloženie cenovej ponuky  bola zverejnená na  internetovej stránke dňa 
18.10.2011. Na internetovej stránke mesta bolo zverejnené aj oznámenie o výsledku VO. 

 
3. Interaktívna tabule (2ks)- zákazka s nízkou hodnotou – tovar. 
Prieskum trhu s oslovením dodávateľov výzvou.  
Kritérium výberu: najnižšia cena 
Výzva na predloženie cenovej ponuky bola  zaslaná: 
1. Stiefel Eurocart spol. s.r.o., Ružinovská 1/A, Bratislava 
2. Meggy spol. s.r.o. Staničná 26, Jelenec 
3. Taurus, Mrg. Michal Gáborčík, Zochovo 1684/9, Kežmarok 
Cenovú ponuku predložili: 
1. MIVASOFT spol. s.r.o, Bratislavská 48, Galanta -  3 384 € s DPH – víťaz súťaže 
2. Ing. Peter Deak, Námestie baníkov 3, Rožňava – 4 896€ s DPH 
3.KVANT spol. s.r.o., FMFI UK Mlynská dolina, Bratislava – 4 446 € s DPH 
Objednávky pre dodávateľa vystavené  a zverejnené nasledovne: 
Materská škola  Ernesta Rótha vystavená dňa 26.9.2011, zverejnená dňa 26.9.2011 
Materská škola Kyjevská- vystavená dňa 26.9.2011, zverejnená dňa  27.9.2011 
Výzva na predloženie cenovej ponuky  bola zverejnená na  internetovej stránke dňa 
24.8.2011. Na internetovej stránke mesta bolo zverejnené aj oznámenie o výsledku VO. 



 
4. Oprava  plochej strechy na MŠ Štítnická Rožňava – zákazka s nízkou hodnotou – 

havarijný stav . 
Prieskum trhu. 
Kritérium výberu: Najnižšia cena. 
Zákazka  s predpokladanou hodnotou  do 5000 €  ( stavebné práce)- podľa smernice o VO 
je možné priame zadanie bez prieskumu trhu.  
Boli oslovení  štyria   dodávatelia, ktorí aj predložili cenové ponuky: 
1.VMAT Rožňava s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava – 3 289,71 € s DPH 
2. Juraj Lukáč Dumys, Kasárenská 30, Rožňava – 3113,62 € s DPH – víťaz súťaže 
3. RG Trade, Gabriel Rákay, Edelényska  26, Rožňava – 3266,58 € s DPH 
4. Balco Štefan UNISTAV, Gemerská, Brzotín – 3160,93 € s DPH. 
Výzva na predkladanie cenových ponúk  na internetovej stránke zverejnená nebola 
a nebol zverejnený ani výsledok VO . 
Opravu strechy vykonal  uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu – Juraj Lukáč - Dumys 
Objednávka vystavená dňa 8.9.2011, zverejnená  na internetovej stránke mesta dňa 
12.9.2011. 
 
5. Oprava plochej strechy  na MŠ Vajanského v Rožňave – havarijný stav.  
Prieskum trhu. 
 Zákazka s nízkou hodnotou – práce. 
Bol vykonaný prieskum trhu, oslovení  štyria dodávatelia, ktorí predložili cenové ponuky: 
1.VMAT Rožňava s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava – 9911,79 € s DPH 
2. Juraj Lukáč Dumys, Kasárenská 30, Rožňava – 9819,82 € s DPH  
3. RG Trade, Gabriel Rákay, Edelényska  26, Rožňava – 10053,79 € s DPH 
4. Balco Štefan UNISTAV, Gemerská, Brzotín – 9967,40 € s DPH. 
Opravu strechy vykonal  uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu. 
Výzva na predkladanie cenových ponúk  na internetovej stránke zverejnená nebola 
a nebol zverejnený ani výsledok VO – ako predchádzajúci prípad. 
Objednávka  pre dodávateľa vystavená dňa  8.9.2011, zverejnená na internetovej stránke 
mesta dňa 12.9.2011. 
 
6.Oprava spojovacej  chodby a chodníka  pri vstupnej bráne  MŠ E. Rótha 
v Rožňave . 
Prieskum trhu. 
Zákazka  s predpokladanou hodnotou  do 5000 €  ( stavebné práce). Výzva  na 
predkladanie ponúk na internetovej stránke zverejnená nebola - ako  predchádzajúci 
prípad. 
Boli oslovení  štyria   dodávatelia, ktorí aj predložili cenové ponuky: 
1. Gembický Ondrej, Okružná 1, Rožňava – 4099,02 € s DPH 
2. Ing. Kelecsényi Attila- Keltech, Záhradnícka 1, Rožňava – 4240 € s DPH 
3. Zsolt Fehér – Fortuna Felt, Akademika Hronca 3, Rožňava 3199,50 € - nie je plátca 

DPH –víťaz súťaže. 
Opravu spojovacej chodby a chodníka vykonal  uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu. 
Objednávka vystavená dňa  31.8.2011, zverejnená na internetovej stránke mesta dňa 
6.9.2011. 
 
7. Rekonštrukcia strechy tribúny na futbalovom štadióne v Rožňave 
Podprahová zákazka –stavebné práce. 
Kritérium výberu: Najnižšia cena 



Súťažné podklady si prevzali: 
1. RG Trade, Gabriel Rákay, Edelényska 26, Rožňava 
2. Juraj Lukáč Dumys , Kasárenská 30, Rožňava 
3. Balco  Štefan – Unistav , Gemerská 174, Brzotín 
4. Alcomplet  izolácie s.r.o., Letná 27, Košice 
5. J.P. Stav spol. s.r.o., Šafárikova  
6. Izolex Bau spol. s.r.o., Garbiarska 16, Košice 
7. Molda Stavebná firma  s.r.o., Žerotínova bašta 1, Nové Zámky 
8. Environ – ECS, s.r.o., Parchovany 
Ponuky predložili: 
1. Molda Stavebná firma  s.r.o., Žerotínova bašta 1, Nové Zámky - 33832,79 € s DPH 
2. Balco  Štefan – Unistav , Gemerská 174, Brzotín -46833,78 € s DPH 
3. J.P. Stav spol. s.r.o., Šafárikova  125 – 41990,23 € s DPH 
Zmluva o dielo  č.809/2011 bola uzatvorená  s uchádzačom, ktorý predložil  
najvýhodnejšiu cenovú ponuku- firmou Molda stavebná firma s.r.o. Zmluva o dielo bola 
zverejnená na internetovej stránke mesta dňa 10.12.2011. 
Výzva na predloženie cenovej ponuky  bola zverejnená na  internetovej stránke dňa 
6.9.2011. Na internetovej stránke mesta bolo zverejnené aj oznámenie o výsledku VO. 
Výzva  bola zverejnená vo vestníku VO  3.9.2011 

 
9. Rozšírenie  jazdného pruhu na Okružnej  ulici č. 14 až 20 v Rožňave. 
Podprahová zákazka s výzvou na  predloženie ponuky. 
Kritériu výberu- najnižšia cena. 
Zoznam  uchádzačov, ktorí  si prevzali súťažné podklady: 
1. Inžinierske stavby a.s. Priemyselná 7, Košice  
2. Eurovia SK,a.s. Osloboditeľov 66, Košice  
3. J.P. Stav spol. s.r.o. Šafárikova 125, Rožňava  
4. STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A Bratislava  
5. Via – kom s.r.o. Hviezdoslavova 57, Žiar nad Hronom 
6. Skanska SK, a.s., Krajná 29, Bratislava 
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku: 
1. Inžinierske stavby a.s. Priemyselná 7, Košice -  20911,15 € s DPH 
2. Eurovia SK,a.s. Osloboditeľov 66, Košice – 27881,87€ s DPH 
3. J.P. Stav spol. s.r.o. Šafárikova 125, Rožňava – 23394,90 € s DPH 
4. STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A Bratislava – 24990,72 €  s DPH 
5. 5. Via – kom s.r.o. Hviezdoslavova 57, Žiar nad Hronom, 29699,89 € s DPH 

      Víťaz VO – firma Inžinierske stavby.  
Výzva na predloženie cenovej ponuky  bola zverejnená na  internetovej stránke dňa 
24.10.2011. Výzva  bola zverejnená vo vestníku VO  22.10.2011 
Zmluva o dielo zatiaľ podpísaná nebola, viazanosť ponúk je  do 31.3.2012. 

 
10. Prístupová cesta ku garážam na Komenského ulici  v Rožňave. 
Podprahová zákazka s výzvou na predloženie cenovej ponuky. 
Kritérium výberu: najnižšia cena 
Zoznam uchádzačov, ktorí  si prevzali súťažné podklady: 

1. Strabag spol. s.r.o. Mlynské  Nivy   
2. J.P. Stav spol. s.r.o. Šafárikova 125, Rožňava  
3. SEROX Slovakia s.r.o. ,Gomboš 74, Veľká Ida  
4. Eurovia SK, a.s. Osloboditeľov 66, Košice  
5. Inžinierske  stavby , a.s. Priemyselná 7, Košice  



6. ASFALT, s.r.o. Mlynská 37, Spišská Nová Ves  
7. SKANSKA SK, a.s., Krajná 29, Bratislava 
8. Via- Kam, s.r.o., Hviezdoslavova 57, Žiar nad Hronom 

Zoznam uchádzačov, ktorí  predložili cenovú ponuku: 
9. Strabag spol. s.r.o. Mlynské  Nivy  -  49837,09 € s DPH 
10. J.P.Stav spol. s.r.o. Šafárikova 125, Rožňava – 46796,03 € s DPH 
11. SEROX Slovakia s.r.o. ,Gomboš 74, Veľká Ida – 49486,04 € s DPH 
12. Eurovia SK, a.s. Osloboditeľov 66, Košice – 56034,90 € s DPH 
13. Inžinierske  stavby , a.s. Priemyselná 7, Košice – 38230,96 € s DPH 
14. ASFALT, s.r.o. Mlynská 37, Spišská Nová Ves – 61635,60 e s DPH 

Víťaz VO- firma Inžinierske stavby. 
Výzva na predloženie cenovej ponuky  bola zverejnená na  internetovej stránke dňa 
24.10.2011. Výzva  bola zverejnená vo vestníku VO  22.10.2011. 
Zmluva o dielo zatiaľ podpísaná nebola, trvá viazanosť ponúk. 

 
11. Distribu čná sieť-  rozvod plynu  v lokalite IBV za tehelňou. 
Zákazka s nízkou hodnotou -prieskum trhu s výzvou uchádzačov na predloženie cenovej 
ponuky. 
Kritérium výberu- najnižšia cena. 
Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zaslaná: 
1. Ing. Vladimír Maduda PLYSPO, Šafárikova 174, Rožňava 
2. MIVA, spol. s.r.o., Mlynská 13, Smižany 
3. Konštrukta, spol. s.r.o., Medená 10, Košice 
Cenovú ponuku predložili: 
1.MIVA, spol. s.r.o. Mlynská 13, Smižany – 14998,12 € s DPH 
2. Ing. Vladimír Maduda PLYSPO, Šafárikova 174, Rožňava – 14855,50 € s DPH 
3. Konštrukta, spol.s.r.o, Medená10, Košice – 14994,90 € s DPH 
Víťaz VO firma PLYSPO Ing. Vladimír Maduda. Zmluva o dielo bola s dodávateľom 
podpísaná dňa 25.10.2011, zverejnená na internetovej stránke mesta  29.10.2011.Dodatok 
ku zmluve o dielo bol  na internetovej stránke zverejnený  dňa  9.12.2011. 
Výzva na predloženie cenovej ponuky  bola zverejnená na  internetovej stránke dňa 
12.8.2011. Na internetovej stránke mesta bolo zverejnené  aj oznámenie o výsledku VO.  
 

 
12. Nákup laserových tlačiarní, multifunk čné laserové zariadenia- zákazka s nízkou  

hodnotou- tovar. 
Prieskum trhu. 
Kritérium výberu: najnižšia cena. 
Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zaslaná: 
1.100P s.r.o, Čučmianska 26, Rožňava 
2.Peter Deak, Námestie baníkov 3, Rožňava 
3. CompAct, s.r.o., Šafárikova 17, Rožňava 
4. Sevis Báshty  a Koreň, s.r.o., Námestie Baníkov 42, Rožňava 
Ponuku predložili: 
1.Peter Deak, Námestie baníkov 3, Rožňava – 2590,80 € s DPH 
3. CompAct, s.r.o., Šafárikova 17, Rožňava- 2364 € s DPH – vylúčená ponuka 
4. Sevis Báshty  a Koreň, s.r.o., Námestie Baníkov 42, Rožňava – 2537,84 € s DPH 
Víťaz VO – firma Servis Báshty a Koreň, s.r.o. 
Ponuka č. 2 bola vylúčená, nakoľko dodávateľ predložil ponuku  s inými parametrami, 
ako bolo  uvedené vo výzve. 



Výzva na predloženie cenovej ponuky nebola na internetovej stránke zverejnená. 
 
13. Vypracovanie  projektovej dokumentácie  pre  spevnené odstavné plochy  na 

Okružnej ulici- zákazka s nízkou hodnotou – služby . 
Prieskum trhu. 
Kritérium  výberu: najnižšia cena. 
Oslovení dodávatelia, ktorí predložili cenovú ponuku: 
1. Helena Gyűréková, Jovická 2, Rožňava   -980 € s DPH 
2. Ekonom Projekt, s.r.o., Krivá 23, Košice- 600 € s DPH 
3. Tasprojekt, s.r.o , Jazmínova 5, Košice -840 € s DPH 
4. RoboKo, s.r.o., Hroncova 1, Košice -900 € s DPH 
5. Ing. Arch.  Peter Bishof  , – 780 € s DPH 
Víťaz VO – firma Ekonom Projekt, s.r.o. 
Výzva nebola na internetovej stránke zverejnená. 
Objednávka pre úspešného dodávateľa bola podpísaná dňa  14.7.2011, zverejnená  na 
internetovej stránke mesta dňa 14.7.2011. 
 
14. Vypracovanie energetického  certifikátu rekonštruovanej  ZŠ Akademika  J. 

Hronca na Zakarpatskej ulici v Rožňave – zákazka s nízkou hodnotou – služby. 
Prieskum trhu. 
Kritérium výberu : najnižšia cena. 
Oslovení dodávatelia, ktorí predložili cenovú ponuku: 
1. Magdaléna Kmeťová, Revolučná 3, Žilina – 1950 € s DPH 
2. Slovenský certifikačný a znalecký ústav a.s. , Bratislavská 28, Žilina, 2400 € s DPH 
3. Baukomplex s.r.o., Dunajské  nábrežie 10, Komárno – 2100 € s DPH 
Víťaz VO- Magaléna Kmeťová 
Výzva nebola na internetovej stránke zverejnená. 
Objednávka pre úspešného uchádzača bola vystavená dňa 18.8.2011, zverejnená na 
internetovej stránke dňa 19.8.2011. 
 
14.Rekonštrukcia bleskozvodu – podprahová zákazka s výzvou na predloženie 
cenovej ponuky. 
Výzva uverejnená na internetovej stránke mesta dňa 9.8.2011 a vo vestníku VO 
uverejnená dňa 13.8.2011. 
Súťaž zrušená v zmysle § 46 ods.2, zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

 
15.Vypracovanie  projektovej dokumentácie  pre  rekonštrukciu Železničnej ulice  
v Rožňave – zákazka s nízkou  hodnotou – služby. 
Prieskum trhu . 
Kritérium výberu: najnižšia cena. 
Uchádzači boli oslovení elektronicky mailom. 
Ponuku predložili: 
1. Profi-projekt, s.r.o.,  Wuppertalska 1, Košice - 1200 € 
2. Tasprojekt, s.r.o., Jazmínova 5, Košice -1250 € s DPH 
3. ÚDI Košice s.r.o., Hlinkova 39, Košice – 1080 € s DPH  
4. Ekonom Projekt s.r.o.,  Krivá 23, Košice 1.150 € s DPH 
Víťaz VO firma ÚDI Košice (Útvar  dopravného inžinierstva) 
Výzva nebola na internetovej stránke zverejnená. 
Objednávka pre úspešného dodávateľ bola podpísaná dňa 11.10.2011, zverejnená na 
internetovej stránke mesta dňa 13.10.2011. 



 
16.Klimatizačné zariadenia, montáž a dodávka pre Europe Direct Rožňava. 
Zákazka s nízkou hodnotou. 
Prieskum trhu. 
Kritériu výberu: Najnižšia cena. 
Bol vykonaný prieskum trhu v zmysle platnej Smernice. 
 Oslovení, ktorí predložili cenovú ponuku: 
1. Chladiarenska  služba – Otto Lázár, Šafárikova 79, Rožňava – 4 074 € s DPH – víťaz 
súťaže. 
2. Elektroservis – Ján Slanec, Ormisová 1, Revúca – 5 370,47 € s DPH 
3. Alexander Hlatký, Rožňava – 5 792,92 € s DPH 
Objednávka vystavená dňa 10.11.20111, zverejnená na internetovej stránke mesta  dňa 
25.11.2011. 
 
17.Nákup osobných motorových vozidiel- podprahová  zákazka s výzvou na 
predloženie cenovej ponuky. 
Elektronická aukcia. 
Výzva zverejnená na internetovej stránke mesta 1.11.2011. 
Výzva uverejnená vo vestníku VO dňa 28.10.2011. 
Oznámenie o výsledku zverejnené na internetovej stránke mesta po lehote . Víťaz súťaže  
firma AUTOCENTRUM, Gemerská 563, 048 01 Rožňava, cena 21 721,00 € s DPH. 
 
 
18.Výmena okien Spojená škola J.A. Komenského 5, Rožňava – výzva na predloženie 
cenovej ponuky. 
Elektronická aukcia. 
Kritérium výberu: najnižšia cena 
Výzva na predkladanie ponúk  bola zverejnená na  internetovej stránke mesta. 
Vo vestníku VO bola výzva zverejnená dňa  4.2.2012.Lehota na predkladanie ponúk bola 
určená do 23.2.2012 do 10 hod. Súťažné podklady si prevzalo 30 firiem.  Víťaz súťaže - 
Prowintech s.r.o. 59 494,10 Lieskovská cesta 4379,  960 01 Zvolen., cena 59 494,10  €  
s DPH.  Výsledok VO zatiaľ  nie  je zverejnený na internetovej stránke mesta. 
 
19.Papier a ostatné papierové výrobky, kancelárske potreby – výzva na predloženie cenovej 
ponuky – podprahová zákazka – tovar. 
Elektronická aukcia. 
Kritérium výberu: najnižšia cena. 
Výzva na predkladanie ponúk  bola zverejnená na  internetovej stránke mesta dňa 
20.1.2012. 
Vo vestníku VO bola výzva zverejnená dňa  19.1.2012.Lehota na predkladanie ponúk bola 
určená do 14.2.2012. Súťažné podklady si prevzalo 23 uchádzačov, súťažné podklady 
doručilo 9 firiem. 
Elektronická aukcia sa konala dňa  17.2.2012. 
Víťaz súťaže: KP PLUS s.r.o., MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok, cena 4794,79 € 
s DPH. Výsledok súťaže  je uverejnený na internetovej stránke mesta. 
 
20.Nákup mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠJ MŠ- výzva na predloženie cenovej ponuky    
Elektronická aukcia. 
Kritérium výberu: najnižšia cena. 
Uverejnené vo vestníku  č. 2/2012  dňa  04.01.2012 
- počet oslovených písomne: 3 



- súťažné podklady vypýtal : 1 uchádzač 
- písomné ponuky odovzdali : 3 
- z toho vyplnili prihlášku na EA : 3 
- zadali ceny do EA: 3 /GRM TRADE, s.r.o. Rožňava, Tatranská mliekareň, a.s. 
Kežmarok, Inmedia , spol. s r.o.,Zvolen / 
Predpokladaná hodnota zákazky: 21 240 € s DPH 
Porovnávacia hodnota zadaná uchádzačmi v I. kole EA: 19 968,25 € s DPH 
Víťaz súťaže  GRM TRADE Rožňava – cena 16 418,98 €  s DPH. 
Úspora v € 3 549,27 , Úspora v % : 17,775 
Výzva na predkladanie ponúk aj výsledok VO  bol zverejnený na  internetovej stránke 
mesta dodatočne. 
 
21. Nákup mäsa pre ŠJ MŠ  -výzva na predloženie  cenovej ponuky 
Elektronická aukcia. 
Kritérium výberu: najnižšia cena 
Vo vestníku VO bola výzva zverejnená dňa  4.1.2012.Lehota na predkladanie ponúk bola 
určená do 24.1.2012 do 10.00 hod. 
- počet oslovených písomne: 3 
- z toho vyplnili prihlášku : 1 
- súťažné podklady  si vyžiadali : 2 uchádzači 
- zadali ceny do EA: 2 /Spiš Market Spišská Nová Ves, Štefan Kún Mäso-údeniny 
Rožňava, / 
Predpokladaná hodnota zákazky: 12 700 € s DPH 
Porovnávacia hodnota zadaná uchádzačmi v I. kole EA: 12 214,30 € s DPH 
Víťaz súťaže Štefan Kún – mäso údeniny Rožňava, cena  11 525,90 €  s DPH. 
Úspora v € 688,40 , Úspora v % : 5,64 
Výzva na predkladanie ponúk aj výsledok VO  bol zverejnený na  internetovej stránke 
mesta dodatočne. 
 
22. Revitalizácia krajiny v k.ú. Rožňava- zákazka s nízkou hodnotou- výzva na 
predloženie cenovej ponuky. 
Prieskum trhu. 
Kritérium výberu najnižšia cena. 
Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená na internetovej stránke mesta dňa 3.2.2012. 
Ukončenie súťaže dňa  10.2. do 9.00 hod. 
Počet písomne oslovených záujemcov:3 
Súťažné podklady doručili:3 
Víťaz súťaže  Firma Stenor, s.r.o., Bratislava  8952 € s DPH. Výsledok VO zverejnený na 
internetovej stránke mesta. 
 
23. Upratovacie služby- podprahová zákazka – výzva na predloženie cenovej 
ponuky. 
Elektronická aukcia. 
Kritérium výberu- najnižšia cena 
Uverejnené vo Vestníku č. 2/2012  dňa 04.01.2012 
- počet uchádzačov ktorí si požiadali o súťažné podklady: 11 
- súťažné podklady doručili :11 
- vyhodnotenie súťaže: 24.01.2012 
- elektronická aukcia sa uskutočnila 17.02.2012 



Verejné obstarávanie bolo zverejnené na internetovej stránke mesta dodatočne. 
Víťaz  súťaže  firma C&S Group s.r.o., Štefánikova 1369/41, Michalovce- cena  
11 145,6878 S DPH. 

 
24. Stravné lístky – podlimitná zákazka – výzva na predkladanie cenovej ponuky 
Elektronická aukcia. 
Kritérium výberu: najnižšia cena 
Uverejnené vo Vestníku č. 255/2011 – 28.12.2012 
 počet uchádzačov ktorí si požiadali o súťažné podklady: 4 

       - súťažné podklady doručili : 3 
- vyhodnotenie súťaže: 31.01.2012 
Víťaz súťaže – firma DOX, spol.s.r.o., Kálov 356, Žilina, 
Verejné obstarávanie bolo zverejnené na internetovej stránke mesta dodatočne. Víťaz 
súťaže  firma DOXX- stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, cena            
177 424,80 € s DPH. 

 
25. Nákup tonerov 
Elektronická aukcia  02.02.2012 
Kritérium výberu: najnižšia cena 
- počet oslovených elektronicky: 48 
- z toho vyplnili prihlášku : 18 
- zadali ceny do EA: 17 /Laser service Šenkovce, DEAC COMPUTER Rožňava, GRAND  
MS Prievidza, ŠEVT Bratislava, Clean tonery Pezinok, WEBONLINE Košice, SPS 
Service Prešov, CompAct Rožňava, TonerShop Zvolen, Servis Básthy a Koreň Rožňava, 
Olha Trade Košice, Sun Soft Plus Dolný Kubín, IKARO Prešov, RENET René Tokár 
Rimavská Sobota, ZVES Banská Bystrica, AD COMP Spišská Nová Ves, ABEL 
COMPUTER Čadca, / 
Porovnávacia hodnota zadaná uchádzačmi v I. kole EA: 13 398,41 € s DPH 
Víťaz súťaže: Laser service Šenkovce , cena 10 887,67 €  s DPH 

      Úspora v € 2 510,74 , Úspora v % : 18,74 
Verejné obstarávanie bolo zverejnené na internetovej stránke mesta dodatočne. 

 
26.Nákup počítačov. 
Elektronická aukcia  02.02.2012 
Kritérium výberu: najnižšia cena 
- počet oslovených elektronicky: 33 
- z toho vyplnili prihlášku : 11 
- zadali ceny do EA: 11 / Servis Básthy a Koreň Rožňava, DEAC COMPUTER Rožňava, 
CCComputer KE Košice, IKARO Prešov, FOCUS computer Košice, CompAct Rožňava, 
PROCESN8 AUTOMATIZÁCIA Košice, DATACOM Košice, Qcomp Košice, FORBIS 
Košice, / 
Porovnávacia hodnota zadaná uchádzačmi v I. kole EA: 13 570,84 € s DPH 
Víťaz súťaže : Servis Básthy a Koreň Rožňava, cena  10 880,00 €  s DPH 
Úspora v € 2 690,84 , Úspora v % : 19,83 
Verejné obstarávanie bolo zverejnené na internetovej stránke mesta dodatočne. 
 
27. Mrazené výrobky. 

     Elektronická aukcia 24.01.2012 
Kritérium výberu: najnižšia cena 
- počet oslovených elektronicky: 22 



- z toho vyplnili prihlášku : 7 
- zadali ceny do EA: 6 /Michal Domik Rožňava, NOWACO Prešov, Ryba Košice, 
Inmedia Zvolen, Štefan Kún Rožňava, DC Nordia Poprad/ 
Predpokladaná hodnota zákazky: 8 400 € s DPH 
Porovnávacia hodnota zadaná uchádzačmi v I. kole EA: 8 271 € s DPH 
Víťaz súťaže : Inmedia Zvolen , cena 6 229,40 €  s DPH 
Úspora v € 2 041,60 ,Úspora v % : 24,68 
Verejné obstarávanie bolo zverejnené na internetovej stránke mesta dodatočne. 
 
28. Zemiaky, ovocie. 

     Elektronická aukcia 24.1.2012 
Kritérium výberu: najnižšia cena 
- počet oslovených elektronicky: 18 
- z toho vyplnili prihlášku : 4 
- zadali ceny do EA: 4 / Novig Rožňava, K 3, s.r.o, Eurokaf Rožňava, TO I ONO Horváth 
Košice/ 
Predpokladaná hodnota zákazky: 10 164 € s DPH 
Porovnávacia hodnota zadaná uchádzačmi v I. kole EA: 11 202,70 € s DPH 
Víťaz súťaže  : Eurokaf s.r.o. Rožňava, cena  6 452,70 €  s DPH 
Úspora v € 4 749,50 ,Úspora v % : 42,40 
Verejné obstarávanie bolo zverejnené na internetovej stránke mesta dodatočne. 

 
 

29. Chlieb a pečivo. 
Elektronická aukcia 24.1.2012 
Kritérium výberu:  Najnižšia cena 
- počet oslovených elektronicky: 20 
- z toho vyplnili prihlášku : 3 
- zadali ceny do EA: 3 / Zoltán Jánosdeák Plešivec, Damys Rožňava, PS-Hronec 
Rožňava/ 
Predpokladaná hodnota zákazky: 10 320 € s DPH 
Porovnávacia hodnota zadaná uchádzačmi v I. kole EA: 10 432 € s DPH 
Víťaz súťaže  : Damys s.r.o. Rožňava , cena 8 249,8880 €  s DPH 
Úspora v € 2 182,1820 , Úspora v % : 20,9180 
Verejné obstarávanie bolo zverejnené na internetovej stránke mesta dodatočne. 
 
 

 
Záver: 

1. Nedodržanie smernice  o verejnom obstarávaní článku  V. bodu 5.5., keď  nie všetky 
výzvy   na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou boli uverejnené na internetovej stránke 
mesta. 
2. Po vykonaní VO nebol v niekoľkých prípadoch zverejnený výsledok VO v zmysle 
platnej  smernice. ( Výsledok sa  zverejní  na internetovej stránke mesta do 7 pracovných 
dní od uzatvorenia zmluvy...) 
3. Z platnej smernice nie je jasné, ktoré  výzvy je potrebné zverejniť na internetovej 
stránke mesta. Doporučujeme do smernice doplniť, aby sa výzvy na predkladanie 
cenových ponúk zverejňovali aj na úradnej tabuli mesta, nie iba na internetovej stránke 
mesta. 



4. Potrebné  upraviť  v smernici podmienky zverejňovania výziev na predkladanie  
cenovej ponuky pri zákazkách z nízkou hodnotou, nakoľko  z platnej smernice vyplýva, 
že  zverejňovať je potrebné aj prieskumy trhu u ktorých nie je potrebné   vyzvať písomne 
minimálne troch uchádzačov ( podľa  článku III, bodu 3.5.) 
V priebehu kontroly bol dopracovaný aj plán verejného obstarávania na rok 2012. 
V budúcnosti je potrebné zverejniť plán verejného obstarávania na ďalšie obdobie  
najneskôr začiatkom kalendárneho roku. 
V priebehu kontroly  boli zverejnené aj  štvrťročné správy  o vykonaných verejných 
obstarávaniach   zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 €. ( v zmysle zákona 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. ) 
 V správach sú  zahrnuté aj  podprahové zákazky. Počas kontroly boli upravené  ceny, 
nakoľko  pri niektorých  súťažiach boli uvedené  bez DPH, väčšinou  však s  DPH 
a v hlavičke bolo uvedené, že sú to ceny bez DPH.  
 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola so zodpovednými zamestnancami  
a prednostkou  MsÚ prerokovaná, bola uložená lehote na prijatie opatrení na odstránenie 
zistených nedostatkov. 


