Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, 071 01 Michalovce
IČO
Právna forma
Typ kontroly
Zameranie kontroly

17078385
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
konflikt záujmov
 Zistenie
B.2.0.1. Nenastavenie mechanizmu predchádzania konfliktu záujmov vo verejnom
obstarávaní na vlastné podmienky.
 Predpis / zhodnotenie
Kontrolovaný subjekt uskutočňujúci verejné obstarávanie si nenastavil mechanizmus
predchádzania konfliktu záujmov, napr. vytvorením vnútorného riadiaceho aktu,
ktorý by obsahoval pravidlá a postupy pre osoby zainteresované vo verejnom obstarávaní,
s cieľom zamedziť prípadnému vzniku konfliktu záujmov, jeho bezprostrednej
identifikácii a postup na vysporiadanie sa s konfliktom v prípade jeho vzniku.
Kontrolovaný subjekt vykonávajúci verejné obstarávanie skúmal a zistil, že zainteresované
osoby (§ 23 zákona VO), ktorými sú riaditeľ školy a osoba zodpovedná za verejné
obstarávanie, nemajú priamy alebo nepriamy finančný, ekonomický alebo iný osobný
záujem v súvislosti s VO kontrolovanej zákazky. Toto preskúmanie nebolo písomne
zdokumentované. V súlade s princípom transparentnosti je škola uskutočňujúca VO
povinná všetky úkony v rámci predchádzania konfliktu záujmov, identifikácii konfliktu
záujmov a stanovenia účinných opatrení preskúmateľným spôsobom zaznamenať.
 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 a zabezpečiť ich
poučenie vo väzbe na možný konflikt záujmov, napr. formou požadovania vyhlásenia
o neprítomnosti konfliktu záujmov (viď Všeobecné metodické usmernenie č. 09/2017
Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 05.10.2016 s názvom Identifikácia konfliktu
záujmov). V súlade s princípom transparentnosti všetky úkony v rámci predchádzania
konfliktu záujmov, identifikácii konfliktu záujmov a stanovenia účinných opatrení
preskúmateľným spôsobom vždy písomne zaznamenať.

