Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 040 01 Košice
IČO
Právna forma
Typ kontroly
Zameranie kontroly

00161772
321 – rozpočtová organizácia
tematická kontrola
na vybrané oblasti verejného obstarávania pri zadávaní vybraných
zákaziek v rámci prípravy projektového zámeru, prípravy žiadosti o
nenávratný finančný príspevok, poskytovanie služieb externého
manažmentu u žiadateľov/prijímateľov nenávratného finančného
príspevku v rozsahu prílohy k uzneseniu Zastupiteľstva KSK

Zhrnutie kontrolných
zistení a odporúčania
postupy zadávania zákaziek
 Zistenie
B.1.0.1. Neurčenie predpokladanej hodnoty zákazky.
 Predpis / kvalifikácia
§ 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Verejný
obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov
a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí
predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným
plnením alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom.
konflikt záujmov
 Zistenie
B.2.0.1. Neprijatie opatrení k predchádzaniu konfliktu záujmov počas celého procesu
verejného obstarávania a neposúdenia možného konfliktu záujmov pri zákazke týkajúcej
sa vypracovania projektového zámeru.
 Predpis / zhodnotenie
Škola sa nezaoberala možným konfliktom záujmov medzi zainteresovanými osobami
verejného obstarávateľa a uchádzačmi/dodávateľmi počas celého procesu VO pri zákazke
týkajúcej sa vypracovania projektového zámeru. Kontrolovaný subjekt neprijal také
primerané a účinné opatrenia, ktoré by zmapovali procesy súvisiace s prípravou
a realizáciou VO predmetnej zákazky, identifikovali zainteresované osoby, zhodnotili
možný konflikt záujmov a následne pri identifikácii konfliktu záujmov uskutočnili
nápravu.


Odporúčanie
Prijať interný systém, resp. pravidlá na predchádzanie konfliktu záujmov vo verejnom
obstarávaní na vlastné podmienky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení.
Dôležité je identifikovať zainteresované osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú
na verejnom obstarávaní, zabezpečiť ich poučenie vo väzbe na možný konflikt záujmov,

napr. formou požadovania vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov (viď Všeobecné
metodické usmernenie č. 09/2016 zo dňa 05.10.2016 s názvom Identifikácia konfliktu
záujmov Úradu pre verejné obstarávanie).


Zistenie
B.2.0.2. Nevykonanie zmeny v predmete plnenia Zmluvy o dielo č. 01/VO/2017-D
písomnou formou – dodatkom k zmluve.
 Predpis / zhodnotenie
Článok VII odsek 4 Spoločné a záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 01/VO/2017-D
Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy sa uskutočnia v písomnej forme na základe
súhlasného prejavu obidvoch zmluvných strán.

Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku
1. Pred zadaním zákazky s nízkou hodnotou určiť jej predpokladanú hodnotu na doklade,
ktorý bude súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania.
2. Zmeny v zmluvách uskutočniť vždy písomnou formou – dodatkom k zmluve.

