Úrad Košického samosprávneho kraja,
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO

35541016

Právna forma

803 – Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)

Typ kontroly

Tematická kontrola

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

Zhrnutie kontrolných
zistení a odporúčania
 Zistenie

B.0.0.1. Uzatvorenie zmluvy/ vystavenie objednávky
uchádzačovi, ktorý nebol oprávnený služby poskytovať.

na

poskytnutie

služieb

 Predpis / kvalifikácia

§ 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka
na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka
na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný
limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 EUR v priebehu
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie
ako jeden kalendárny rok.
10 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži
návrhov postupovať podľa tohto zákona.
§ 32 ods. 1 psím. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu.
§ 117 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
Ak nejde o postup podľa odseku 4, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu
s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak
u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 tým nie je
dotknuté.
 Odporúčanie
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V prípade verejného obstarávania zákaziek, ktorých predmetom majú byť dezinfekčné
služby poskytované s použitím biocídnych prostriedkov, umožniť účasť vo verejnom
obstarávaní, resp. uzatvoriť zmluvu len s hospodárskym subjektom, ktorý je oprávnený
na poskytovanie tohto druhu služieb, teda je oprávnený prevádzkovať viazanú živnosť práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami
na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.
 Zistenie

B.0.0.2. Nezohľadnenie kumulatívnej hodnoty zákaziek
pri voľbe postupu verejného obstarávania.

s rovnakým

predmetom

 Zhodnotenie/ kvalifikácia

Verejný obstarávateľ na zákazky, ktorých predmetom boli dezinfekčné služby rovnakej
povahy uplatnil výnimku podľa § 1 ods. 14 ZVO, a to bez toho aby zohľadnil ich
kumulatívnu hodnotu v kalendárnom roku, ktorá bola vyššia ako 5 000 EUR bez DPH.
Predmetom zákaziek bolo poskytnutie dezinfekčných služieb biocídnymi prípravkami,
ktorých povaha, účinnosť a účel ich obstarania možno považovať za totožný.
Odporúčanie

V prípade verejného obstarávania zákaziek a ich opakovaným zadávaním v priebehu
kalendárneho roka, ktorých predmet je rovnakého charakteru, dôkladne sledovať ich
kumulatívnu hodnotu.
Na základe vyššie uvedených skutočností hodnotí kontrolný orgán doručené podania
na Útvar hlavného kontrolóra KSK ako opodstatnené.

2

