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Príloha k materiálu č. Z 160/2011
Zhrnutie a návrh uznesení
I. Zhrnutie
1.1 Východisko
Informácia o príprave realizácie projektu „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“
predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta Malacky ako informatívny materiál v zmysle
uznesenia č. 07/ 2011

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Malacky zo dňa

27.01.2011
1.2. Stručný súhrn informácií:
- viď materiál
1.3. Dôvodová správa

1.4. Iné náležitosti

Malacky, dňa 10. 11. 2011
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Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:
Mestské zastupiteľstvo

1. berie na vedomie
informáciu o realizácií projektu „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“
2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

2.3. Návrh uznesenia Rady predsedov komisií:

Malacky, dňa 10. 11. 2011
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INFORMÁCIA O PRÍPRAVE REALIZÁCIE PROJEKTU „ZÁHORIE, MALACKY –
ODKANALIZOVANIE“

Rekapitulácia:
Mesto Malacky malo uzatvorenú mandátnu zmluvu so spoločnosťou PPLA, s. r. o.,
IČO 44911220, Tupého 23, 831 01 Bratislava za účelom zabezpečenia komplexného procesu
verejného obstarávania na projekt „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“.
Na základe porušenia podmienok mandátnej zmluvy mandatárom - spoločnosťou
PPLA, s. r. o. , IČO 44911220, Tupého 23, 831 01 Bratislava (nakoľko nedoručenie
kompletnej dokumentácie v origináli ku kontrole Úradu pre verejné obstarávanie malo za
následok, že UVO v zmysle ustanovenia § 139 ods. 2 písm. a) nariadilo zrušiť použitý postup
zadávania zákazky) bola Mandátna zmluva vypovedaná ku dňu 21. 02. 2011.
Postup zadanej zákazky na projekt „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“ bol
v zmysle rozhodnutia UVO č. 1334-6000/2010-ON-235 zrušený dňa 21.12.2010 zaslaním
Oznámenia o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo
korigente do Úradného vestníka Európskej únie. Dňa 22. 12.2010 mesto Malacky opätovne
zahájilo proces verejného obstarávania nadlimitnej zákazky zaslaním predbežného oznámenia
do Úradného vestníka EÚ, zverejnené bolo v Úradnom vestníku Európskej únie pod č. 2010/S
250-383325 , vtedy ešte v zastúpení spoločnosťou PPLA, s.r.o., Bratislava.
V súlade s § 102 zákona č. 25/ 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bola mestom
Malacky zadaná zákazka s nízkou hodnotou na dodávateľa služby – zabezpečenie
komplexného

procesu

verejného

obstarávania

na

projekt

„Záhorie,

Malacky

–

odkanalizovanie“. Na základe výberu dodávateľa služby vykonaným prieskumom trhu, mesto
Malacky uzatvorilo Mandátnu zmluvu so spoločnosťou PP&P Co., s.r.o, Záhradnícka 36,
Bratislava, IČO 35 933 852, zastúpenou konateľkou Ing. Luciou Veselskou. Spoločnosť
PP&P Co., s.r.o., Bratislava má „vykonávanie verejného obstarávania, poradenskú
a konzultačnú činnosť v oblasti verejného obstarávania“ vo svojom predmete činnosti
zakotvenú od 05.05.2005.
Celý proces verejného obstarávania pri nadlimitnej zákazke v zmysle podmienok
zmluvy o NFP podlieha overovaniu a schváleniu riadiacim orgánom a preto nové súťažné

podklady

boli predložené na Ministerstvo životného prostredia SR na vyjadrenie

a schválenie.
Do Vestníka verejného obstarávania bolo dňa 31. 03. 2011
o vyhlásení verejného obstarávania

zaslané Oznámenie

na zhotoviteľa stavby „Záhorie, Malacky –

odkanalizovanie“ na zverejnenie, ktoré bolo zverejnené vo Vestníku Úradu pre verejné
obstarávanie č. 65/ 2011 zo dňa 02. 04. 2011 pod

č. 02545-MUP. Žiadosti o účasť v užšej

súťaži sa predkladali do 16. 05. 2011. Proces vyhodnocovania splnenia podmienok účasti bol
ukončený a boli zaslané výzvy na predkladanie ponúk

Aktuálny stav:
1. Verejné obstarávanie na obstarávanie prác, nadlimitná zákazka – zhotoviteľ stavby

Lehota na predkladanie ponúk bola dňa 12. 10. 2011. Dňa 13. 10. 2011 o 10. 00 hod.
sa otvárali ponuky za účasti uchádzačov a začal sa proces vyhodnocovania ponúk.
Vyhodnocovanie ponúk komisiou bolo neverejné. Uchádzačom bolo zaslaná informácia
o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešný uchádzač bol vyzvaný na predloženie návrhu
podpísanej zmluvy v zmysle súťažných podkladov. Po predložení

podpísaného návrhu

zmluvy úspešným uchádzačom a pred podpisom druhou zmluvnou stranou t. j. mestom
Malacky, spolu so zápisnicami, kópiami ponúk bude dokumentácia

zaslaná na udelenie

predbežného súhlasu poskytovateľovi NFP. Lehota na poskytnutie písomného súhlasu je 15
pracovných dní od doručenia uvedenej dokumentácie. Po udelení súhlasu, ak nenastanú
revízne postupy a v tej dobe už uplynulo 16 dní od odoslanie informácie o výsledku
vyhodnotenia ponúk, môže byť podpísaná zmluva so zhotoviteľom.
2. Verejné obstarávanie na obstarávanie služby, nadlimitná zákazka - stavebný dozor
Podklady pre verejné obstarávanie boli schválené Ministerstvom životného prostredia
SR. Predbežné oznámenie bolo do Úradného vestníka Európskej únie zaslané dňa 22. 05.
2011 a zverejnené dňa 26. 05. 2011 pod č. 2011/S 101-165811, do Vestníka verejného
obstarávania bolo zaslané dňa 23. 05. 2011 a zverejnené dňa 25. 05. 2011 pod č. 03789 –
POS. Dňa 17. 10. 2011 bolo zaslané oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania do
Úradného vestníka Európskej únie a dňa 18. 10. 2011 bolo zaslané do Vestníka verejného
obstarávania.

3. Verejné obstarávanie

na obstarávanie služby, podlimitná zákazka – riadenie

projektu
V súčasnej dobe sa pripravujú súťažné podklady na zahájene verejného obstarávania
na riadenie projektu a konzultuje sa s poskytovateľom NFP, či je možné do uvedeného
obstarávania zahrnúť i inžiniersku činnosť a autorský dozor. V žiadosti o NFP je uvedené, že
aktivita „riadenie projektu“ pokrýva oblasť projektového riadenia, finančného riadenia,
monitorovania, kde je umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít. Verejné
obstarávanie bude vyhlásené cca v 43. týždni.

Žiadosť o zmenu projektu - predĺženie termínu ukončenia aktivít, bude podaná až
v priebehu realizácie diela, najneskôr však 30 dní pred uplynutím termínu ukončenia
realizácie aktivít projektu t. j. 31. 10. 2012. Možnosť požiadať o zmenu projektu podľa
Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku č. 034/1.2 MP/2009
maximálne dva krát počas realizácie aktivít projektu.

Malacky, dňa 10. 11. 2011
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