Č. j. 15/2014

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie
VS – Financie
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a na uskutočnenie
stavebných prác s cenami vyššími ako 1 000,00 EUR,
zrealizovanými vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za obdobie IV. štvrťroka 2013 v súlade s § 102 ods.
4 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a podľa interného
riadiaceho aktu VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica č. 5/2013 Interný riadiaci akt VDZ VS – Financie
Tatranská Lomnica č. 5/2013 „Smernica k zadávaniu zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na
poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác“, účinnou od 1. júla 2013
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie v Tatranskej Lomnici v priebehu štvrtého štvrťroka
2013 vynakladalo prostriedky štátneho rozpočtu na zabezpečenie predmetu činnosti organizácie v zmysle
Zriaďovacej listiny, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine, Štatútu VDZ VS – Financie
Tatranská Lomnica a Kontraktu na rok 2013, uzatvoreného medzi Ministerstvom financií SR a VDZ VS – Financie
Tatranská Lomnica na:
a) zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy
zamestnancov rezortu MF SR,
b) zabezpečenie materiálno – technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných
MF SR pre zamestnancov štátnej správy a
c) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR,
a to vytvorením ubytovacieho a stravovacieho zázemia vzdelávacích aktivít zamestnancov rezortu MF SR, odbornej
prípravy, jazykovej prípravy a iných pracovných aktivít, organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy
a taktiež vytvorením ubytovacieho a stravovacieho zázemia oddychu a relaxácie zamestnancom rezortu MF SR a ich
rodinným príslušníkom spolu s možnosťou využívania iných doplnkových služieb.
V rámci tejto činnosti zabezpečovalo a realizovalo dodávky tovarov, služieb a prác. V procese verejného
obstarávania v sledovanom období roka 2013 postupovalo v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň sa riadilo interným
riadiacim aktom VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica č. 5/2013 – Interný riadiaci akt VDZ VS – Financie Tatranská
Lomnica č. 5/2013 „Smernica k zadávaniu zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb
a uskutočnenie stavebných prác“, účinným od 1. júla 2013, zverejneným na internetovej stránke organizácie
www.vdz-financie.sk v časti „Verejné obstarávanie“.
Pri realizácii verejného obstarávania, pri ktorom sa vyžaduje výkon odborne spôsobilej osoby na verejné
obstarávanie, využívala organizácia služby Ing. Vladimíra Margetaja – osoby odborne spôsobilej pre verejné
obstarávanie (VOO22-053-2001).
Verejný obstarávateľ – Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica, využil
možnosť danú mu podľa ustanovenia § 102 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a v internom riadiacom akte č.
5/2011, platným v čase uzatvárania zmlúv, si stanovil finančné limity, pri ktorých nebude vykonávať prieskum trhu,
nakoľko vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky nie sú primerané jeho kvalite a cene:
-

finančný limit pre zákazky na dodanie tovarov do 9 000,00 EUR bez DPH,
finančný limit pre zákazky na poskytnutie služieb do 9 000,00 EUR bez DPH,
finančný limit pre zákazky na uskutočnenie stavebných prác do 19 000,00 EUR bez DPH.

Pri zadávaní zákaziek na dodávku tovarov, služieb a stavebných prác s nízkymi hodnotami VDZ VS –
Financie, ako verejný obstarávateľ, postupovalo v súlade s § 102 Zákona o verejnom obstarávaní a podľa čl. IV
citovanej smernice použilo zjednodušený postup ako pri rokovacom konaní bez zverejnenia, t. j. vybralo si
potencionálneho záujemcu a rokovalo s ním o podmienkach zákazky, najmä o technických, finančných
a administratívnych podmienkach. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupoval tak, aby
vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Pri tomto postupe sa
nevyžaduje používať elektronickú aukciu v zmysle § 102 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle
Uznesenia vlády SR č. 653 zo dňa 24. 9. 2010.
Dodávky tovarov, služieb a prác boli uskutočnené na základe zmlúv resp. formou objednávok. Týmto
spôsobom boli v IV. Q 2013 realizované tieto nákupy:
Hodnota zákazky
v EUR

Predmet zákazky

Dodávateľ

13 693,88 Oprava strechy

Šebest – strechy, s.r.o., Spišská Teplica

7 698,00 Všeobecný materiál – hotelové textílie

Ing. Pavol Andreánsky, Spišská Nová Ves

5 280,00 Činnosť stavebného dozoru – stúpačka č. 3

INPRO POPRAD, s.r.o., Poprad

3 000,00 Dodávka a montáž ohrievača vody

Peter Žoldák – st., Hôrka

2 228,52 Koberec a drevená podlaha

EWAS, s.r.o., Poprad

1 764,00 Potraviny

Ing. Jozef Képeš, Kosihovce

1 674,50 Oprava vírivky v relaxačnom centre

wellness technik, s.r.o., Spišská Nová Ves

1 546,50 Oprava a prečalúnenie dverí

Vladimír Šimšaj – Čalúnnik, Hôrka

1 126,08 Oprava SMV VW Caddy – poistná udalosť

Marek Arpáš, Kežmarok

Všetky iné dodávky tovarov, služieb a prác boli v IV. Q zrealizované verejným obstarávateľom VDZ VS –
Financie Tatranská Lomnica na základe založených zmluvných vzťahov, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania
a sú publikované na stránke organizácie www.vdz-financie.sk v časti „Zmluvy rok 2013“ a na stránke Úradu vlády SR
– www.crz.gov.sk
Hodnota zákazky
v EUR

Predmet zákazky

Dodávateľ

Rekonštrukcia sociálnych zariadení –
stúpačka č. 3
5 792,38 Tonery

HTSys, s.r.o., Kežmarok

3 659,24 Všeobecný spotrebný materiál

CORA Ing. Jozef Šifra, Poprad

3 534,59 Kancelárske potreby

KP Plus s.r.o., Kežmarok

3 480,75 Všeobecný spotrebný materiál

CORA Ing. Jozef Šifra, Poprad

2 535,30 Potraviny

DOZSA spol. s r.o., Ružomberok

2 390,76 Vodné a stočné 7 – 9/2013

Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Poprad

2 176,00 Zemný plyn 10/2013

RWE GAS Slovensko a.s., Košice

2 176,00 Zemný plyn 11/2013

RWE GAS Slovensko a.s., Košice

2 187,00 Zemný plyn 12/2013

RWE GAS Slovensko a.s., Košice

1 884,21 Všeobecný materiál – hotelový sortiment

CORA GASTRO, s.r.o., Poprad

1 586,48 Potraviny

Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o., Hranovnica

1 558,60 Kancelársky papier

KP Plus s.r.o., Kežmarok

1 446,06 Potraviny

INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolen

110 237,40
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OPTIMAN, s.r.o., Poprad

Hodnota zákazky
v EUR

Predmet zákazky

Dodávateľ

1 329,12 Čistiace a hygienické prostriedky

Ing. Ľubomír Kuka - GRÁCIA, Poprad

1 317,80 Potraviny

Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o., Hranovnica

1 314,50 Potraviny

RYBA Košice spol s r.o., Košice

1 306,37 Potraviny

Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o., Hranovnica

1 302,05 Služby Diners Club 9/2013

Diners Club CS s.r.o., Bratislava

1 274,36 Potraviny

Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o., Hranovnica

1 084,14 Potraviny

DOZSA spol. s r.o., Ružomberok

1 077,59 Pranie prádla

Megas trade, s.r.o., Kežmarok

1 076,61 Potraviny

INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolen

1 043,97 Potraviny

INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolen

1 037,94 Potraviny

Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o., Hranovnica

1 029,32 Služby Diners Club 10/2013

Diners Club CS s.r.o., Bratislava

Verejný obstarávateľ zároveň na svojej internetovej stránke, v súlade s platnou legislatívou, zverejňuje
všetky objednávky, zmluvy a faktúry, týkajúce sa dodávok tovarov, služieb a prác.
Tatranská Lomnica, 3. januára 2014

Vypracovala:

Beáta Stosilová
finančná účtovníčka organizácie

Ing. Dagmar Tešliarová
riaditeľka organizácie
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