Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice
Trieda SNP 104, 040 11 Košice

IČO

00521965

Právna forma

321 - rozpočtová organizácia

Typ kontroly

Tematická kontrola

Zameranie kontroly na vybrané oblasti verejného obstarávania v zmysle podnetu
na kontrolu, ktorej cieľom bolo preveriť a zhodnotiť dodržiavanie
právnych predpisov, riadneho finančného hospodárenia a navrhnúť
odporúčania na nápravu nedostatkov, odstránenie príčin ich vzniku
a na zlepšenie činností, ktoré boli predmetom kontroly

Zhrnutie kontrolných
zistení a odporúčania
▪

Zistenie

B.0.0.1. Nesprávne stanovená PHZ – porušenie § 6 ods. 1 ZVO
Verejný obstarávateľ pri určení PHZ porušil ustanovenie § 6 ods. 1 ZVO tým, že
pri predmetnej zákazke určil PHZ vo výške 6 343,20 EUR s DPH, správne mala byť
stanovená PHZ vo výške 5 286,- EUR bez DPH.
▪

Predpis / Kvalifikácia

§ 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení
Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom
ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov.
▪

Odporúčanie

Pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky postupovať v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.
Upozorniť zodpovedných zamestnancov na dodržiavanie ZVO. Zabezpečiť kontrolu výzvy
s určením zodpovednej osoby za kontrolu výzvy pred jej zverejnením, resp. zaslaním trom
potenciálnym uchádzačom.

▪

Zistenie

B.0.0.2. Porušenie platnej Smernice k verejnému obstarávaniu č. 7/2020, porušenie princípu
transparentnosti § 10 ods. 2 ZVO
Verejný obstarávateľ svojim konaním nepostupoval pri realizácii predmetnej zákazky podľa
platnej Smernice k verejnému obstarávaniu č. 7/2020 v tom, že pri zadávaní zákazky
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neuplatnil ustanovený postup uvedený v Čl. 8 Pravidlá zadávania zákazky s nízkou hodnotou
s prihliadnutím na princípy verejného obstarávania, v bode 1.5 primerane. Zároveň verejný
obstarávateľ porušil ustanovenie § 10 ods. 2 ZVO princíp transparentnosti (princíp
nediskriminácie hospodárskych subjektov) tým, že nezaslal žiadosť o písomné vysvetlenie
predloženej ponuky uchádzačom, ktoré sa javili ako mimoriadne nízke.
▪

Predpis / Kvalifikácia

§ 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení
Podľa § 10 ods. 2 ZVO verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého
zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti,
princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Čl. 8 Smernice k verejnému obstarávaniu č. 7/2020
Podľa Čl. 8 platnej Smernice k verejnému obstarávaniu č. 7/2020 v bode 1.5 je okrem iného
uvedené cit.: „Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k PHZ
tovaru, stavebných prácam alebo službe, a ak boli predložené najmenej tri ponuky
uchádzačov, verejný obstarávateľ pri vyhodnotení ponúk primerane použije ustanovenia
§ 53 ods. 3 na určenie mimoriadne nízkej/ rizikovej ponuky. Ostatné ustanovenia § 53 sa
použijú primerane, s ohľadom na zabezpečenie hospodárnosti nákladov na proces VO.“
Podľa § 53 ods. 2 ZVO cit.: „Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka
vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača
o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.“
▪

Odporúčanie

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným
prácam alebo službe, komisia vždy písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej
časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Pri realizácii zákaziek využiť všetky nástroje a
postupy, ktoré umožňuje ZVO, zabezpečiť všetky informácie o dôvodoch predloženia
mimoriadne nízkych cien za predmet zákazky. Aktualizovať, resp. upraviť smernicu
k verejnému obstarávaniu.

▪

Zistenie

B.0.0.3. Porušenie § 53 ods. 3 ZVO - Nesprávny postup pri výpočte mimoriadne nízkej ceny
Verejný obstarávateľ pri výpočte mimoriadne nízkej ceny nepostupoval v zmysle ustanovenia
§ 53 ods. 3 ZVO tým, že do výpočtu priemeru cien plnenia na určenie mimoriadne nízkej
ceny zarátal iba 5 ponúk uchádzačov namiesto 7 predložených ponúk.
▪

Predpis / Kvalifikácia

§ 53 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov Podľa
Podľa § 53 ods. 3 ZVO cit.: „Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí
spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá
obsahuje cenu plnenia najmenej o
a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky
s najnižšou cenou a
b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.“
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▪

Odporúčanie

Pri výpočte mimoriadne nízkej ceny postupovať v zmysle § 53 ods. 3 ZVO.
Pred vyhodnotením predložených ponúk, poučiť komisiu, resp. poverených zamestnancov
na dodržiavanie v tom čase platného ZVO a internej smernice k verejnému obstarávaniu.
Aktualizovať, resp. upraviť smernicu k verejnému obstarávaniu.
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