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331 – príspevková 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
vybrané oblasti verejného obstarávania
 Zistenie
B.1.0.1. Neurčenie jednotnej sadzby sankcie za omeškanie s úhradou faktúr v zmluve.
 Predpis / zhodnotenie
Nezjednotené sankcie za porušenie rovnakej povinnosti v prípade, kde boli sú upravované
vo viacerých ustanoveniach tej istej zmluvy.
 Odporúčanie
Pred podpisom zmlúv jednoznačne definovať špecifické podmienky jednotlivých bodov
zmlúv. Predchádzať duplicitnej úprave tej istej povinnosti vo viacerých ustanoveniach
zmluvy, resp. dbať o to, aby v prípade, že určitá povinnosť je takto v zmluve upravená,
bola upravená určito a jednoznačne.


Zistenie
B.2.0.1. Neprijatie vlastných pravidiel, resp. opatrení k predchádzaniu konfliktu záujmov
počas celého procesu verejného obstarávania.
 Predpis / zhodnotenie
Neidentifikovanie všetkých zainteresovaných osôb v súvislosti s verejným obstarávaním,
nezabezpečenie vylúčenia (neprítomnosti) konfliktu záujmov zainteresovanej osoby
s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa (riaditeľ školy) bez toho, aby sa
nevyhnutne táto osoba podieľala na príprave alebo realizácii VO a neexistencia stanovenia
pravidiel (systému) na predchádzanie konfliktu záujmov na vlastné podmienky.
§ 23 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zabezpečiť, aby vo verejnom
obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť
hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého
zaobchádzania.
(2) Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže
ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy
finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať
za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.
(3) Zainteresovanou osobou je najmä

a) zamestnanec verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave
alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá
sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo
b) osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá
môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na
jeho príprave alebo realizácii.
Konflikt záujmov zahŕňa každú situáciu, keď osoby na strane verejného obstarávateľa,
obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 ZVO, alebo poskytovateľa obstarávacích služieb
konajúceho v mene obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu obstarávania
alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu aj bez nutnosti ich zapojenia (ďalej len
„zainteresované osoby“), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný
osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti
v súvislosti s daným postupom VO.
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby pri výbere dodávateľa/zhotoviteľa bola
dodržaná neprítomnosť konfliktu záujmov a boli rešpektované pravidlá čestnej
hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania v zmysle § 10, ods. 3 ZVO, ktoré je
povinný uplatňovať počas celého procesu VO.
 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 Úradu pre verejné obstarávanie č. 09/2016 zo dňa 05.10.2016
s názvom Identifikácia konfliktu záujmov).


Zistenie
B.3.0.1. Nesprávne uvedená hodnota zákazky s nízkou hodnotou v súhrnnej štvrťročnej
správe (konečná cena zákazky vrátane DPH).
 Predpis / kvalifikácia
§ 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi
hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní
po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä
hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku
1. V súhrnnej správe o zákazkách s nízkou hodnotou zadávaných podľa § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za obdobie prvého štvrťroka 2018 zverejnenej
v profile dňa 30.04.2018, vykonať opravu hodnoty zákazky tak, aby bola uvedená cena
vrátane DPH. V budúcnosti uvádzať v súhrnných správach o zákazkách hodnotu zákazky
vrátane DPH, ak hodnota (cena) zahŕňa aj DPH.

