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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
zverejňovanie informácií o verejných obstarávaniach nasledovne:
I.
Zverejňovanie aktuálnych výziev
a) Mesto Žilina zverejňuje na svojej web stránke v rubrike: Podnikateľ – Verejné obstarávanie
– AKTUÁLNE VÝZVY (a tiež Transparentné mesto – Verejné obstarávanie – AKTUÁLNE
VÝZVY): všetky aktuálne výzvy verejného obstarávania (nadlimitné, podlimitné,
podprahové, zákazky s nízkou hodnotou a pod.), ktoré mesto Žilina (alebo jeho
organizácie, v ktorých má mesto Žilina viac ako 50% majetkový podiel) aktuálne realizuje
a tiež relevantné dokumenty súvisiace s týmito výzvami.
b) Mesto Žilina zverejňuje na svojej web stránke v rubrike: Podnikateľ – Verejné
obstarávanie – AKTUÁLNE VÝZVY (a tiež Transparentné mesto – Verejné
obstarávanie – AKTUÁLNE VÝZVY): všetky zákonom stanovené informácie
(dokumenty) o konkrétnych verejných obstarávaniach. V prípade zložitejších alebo
rozsiahlejších dokumentoch, Mesto Žilina môže zverejniť len hypertextové odkazy na
tieto dokumenty na oficiálnych stránkach verejného obstarávania (napr. Vestník ÚVO).
II.
Zverejňovanie výsledkov verejného obstarávania
a) Mesto Žilina zverejňuje na svojej web stránke v rubrike: Podnikateľ – Verejné obstarávanie
– ARCHÍV (a tiež Transparentné mesto – Verejné obstarávanie – ARCHÍV): všetky výzvy
verejného obstarávania (nadlimitné, podlimitné, podprahové, zákazky s nízkou hodnotou
a pod.), ktorých lehota na predkladanie ponúk uplynula a ktorých obstarávateľom je
Mesto Žilina alebo organizácie, v ktorých má mesto Žilina viac ako 50% majetkový podiel.
b) Mesto Žilina zverejňuje na svojej web stránke v rubrike: Podnikateľ – Verejné obstarávanie
– ARCHÍV (a tiež Transparentné mesto – Verejné obstarávanie – ARCHÍV): všetky
výsledky verejného obstarávania v tabuľkovej forme a to nasledovne:

ROK 2015
Názov verejného
obstarávania

Poradové
číslo

1.

január 2015
Odstránenie
objektov
s likvidáciou
odpadu
vo vlastníctve
mesta Žilina

2.

Oprava Materskej
školy na ulici
Ignáca Tapíra

3.

Nákupný faktoring

Poradie uchádzačov

Mená
členov
komisie

Priame
oslovenie
vybraných
uchádzačov

1. Ján Čiapočka Destroyer s.r.o. –
333 333 eur s DPH, 2. Milan Kalný
All White Horses, a.s. – 340 000
eur s DPH, 3. Viktor Čistič –
680 000 eur.
Vylúčení zo súťaže: Amalgán
Kováč s.r.o., Leonardo Kapor a.s.,
Dezider Pohroma s.r.o., Ferdinand
Paradajka, Bonifác Papučka
Brmbolec Slaný, Demeter Malina &
Sons, Robinson Crusoe & Piatok
a.s., Celestín Dolomán Cvikla,
Marián Majorán Karafiát, Erika
Likvidná, B.U.R.I.N.A., s.r.o.
1. Ján Čvančara Destroyer s.r.o. –
78 826 eur s DPH, 2. Milan Kalný
All White Horses, a.s. – 79 456 eur
s DPH, 3. Viktor Mrak Servítka
Tablet – 79 455 eur.
Vylúčení zo súťaže: Tibor Stonoha
Building Manažment s.r.o.

Adam
Šangala,
Albert
Hromada
Ždiebik,
Eulália
Pažítková Čiapočková

nie

Matej Mrak
Kolotoč,
Cyprián
Zajko,
Želatína
Pekná Premúdra

áno – rozhodol
Eugen Mrak,
4. viceprimátor
mesta

Poznámka

kritéria
výberu:
majitelia
firiem sú
rodinní
príslušníci
a kamaráti
Eugena
Mraka

VO zrušené, nakoľko sa prihlásil
len jeden uchádzač – brat 3.
viceprimátora mesta Augustín
Gaius Transparentný s.r.o.

február 2015

c) V rubrike „Poradie uchádzačov“ sa zverejňuje poradie uchádzačov, ktorých ponuky sa
vyhodnocovali - s uvedením plnenia kritérií. V rubrike „Poradie uchádzačov“ sa
zverejňujú aj uchádzači, ktorí boli zo súťaže vylúčení.
d) V prípade obmedzenia počtu uchádzačov (priameho oslovenia vybratých uchádzačov)
mesto Žilina (alebo jeho organizácie, v ktorých má mesto Žilina viac ako 50% majetkový
podiel) zverejňuje, či postupovalo týmto spôsobom a zverejňuje tiež meno zodpovednej
osoby, ktorá rozhodla o tom, že konkrétni uchádzači budú priamo oslovení. V prípade
obmedzenia počtu uchádzačov sa uvádzajú tiež kritériá výberu konkrétnych uchádzačov.
e) V prípade elektronického kontraktačného systému sú zverejnené tieto informácie:
 predmet zákazky
 hodnota zákazky
 identifikácia úspešného uchádzača
III.

Plán verejného obstarávania

a) Mesto Žilina zverejňuje na svojej web stránke v rubrike: Podnikateľ – Verejné
obstarávania – PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: plán verejného obstarávania
na príslušný kalendárny rok podľa príslušných odborov Mestského úradu v Žiline.
b) Plán verejného obstarávania sa mesačne aktualizuje, pričom sú v ňom vyznačené všetky
priebežné zmeny s poznámkou nerealizovalo sa alebo nová položka.

c) Plán verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok sa zverejňuje najneskôr 31.12.
predchádzajúceho roku (napríklad Plán verejného obstarávania na rok 2018 sa zverejňuje
najneskôr 31.12.2017)
IV.

Začiatok zverejňovania všetkých aktuálnych výziev na web stránke mesta Žilina

Informácie uvedené v bode I. zverejní Mesto Žilina odo dňa 01.01.2018
V.
Dátum zverejnenia archívu verejného obstarávania
Mesto Žilina zverejní všetky výzvy, dokumenty a výsledky svojho verejného obstarávania (a
organizácií, v ktorých má mesto Žilina viac ako 50% majetkový podiel) od 1.1.2015. Uvedené
informácie Mesto Žilina zverejní nasledovne:
a) Roky 2015 a 2016 najneskôr 01.03.2018
b) Rok 2017 najneskôr 01.04.2018

Dôvodová správa:
Zmyslom verejného obstarávanie je:
a) aby sa o takomto obstarávaní dozvedel čo najväčší počet potenciálnych uchádzačov
b) aby sa vysúťažili čo najlepšie podmienky pre mesto/obec/inštitúciu...
c) aby sa zvýšila dôvera ľudí, že celý proces verejného obstarávania je čistý a transparentný
(preto musí byť kontrola verejného obstarávania čo najjednoduchšia a najprístupnejšia
verejnosti).
Zmyslom tohto uznesenia je zlepšiť poslaneckú i verejnú informovanosť o jednotlivých zákazkách
verejného obstarávania mesta. Žilina chce byť transparentné mesto, preto je dôležité, aby sa čo
najprístupnejšie zverejňovali najmä informácie o tom:
 aké verejné obstarávanie práve prebieha,
 aké sú výsledky verejných obstarávaní, ktorých termíny na doručenie výziev už uplynuli,
 kto bol členom komisie na vyhodnotenie ponúk konkrétnych verejných obstarávaní,
 kto vyberal konkrétne firmy v prípade priameho oslovenia vybratých uchádzačov,
 na základe akých kritérií sa oslovili konkrétne firmy v prípade priameho oslovenia
vybratých uchádzačov,
 či pri niektorých verejných obstarávaniach existujú prepojenia víťazných uchádzačov na
vedenie mesta,
 či pri niektorých verejných obstarávaniach mohol kritéria splniť len jeden uchádzač,
 či pri niektorých verejných obstarávaniach bolo zo súťaže vylúčených priveľa firiem,
 ak bolo verejné obstarávanie zrušené, prečo sa tak stalo,
 prečo sa niektoré verejné obstarávania zrušili z dôvodu, že sa ich zúčastnil len jeden
uchádzač, a iné nie,
 a pod.
Pre otvorené mesto je dôležitá spoluúčasť verejnosti pri rozhodovaní sa o tom, čo chce mesto
budovať, tvoriť, meniť a presadzovať, pri realizácii aktivít mesta. Zverejnením plánu verejného
obstarávania a jeho priebežných zmien budú Žilinčania informovaní, ako kvalifikovane mesto
plánuje a realizuje svoju víziu v rámci svojich konkrétnych aktivít napojených na rozpočet mesta
a budú sa môcť k jednotlivým bodom plánu vyjadriť.

