14 škôl v OvZP - IROP

Typ kontroly
tematická kontrola
Zameranie kontroly na vybrané oblasti verejného obstarávania pri zadávaní vybraných
zákaziek v rámci prípravy projektového zámeru (PZ), prípravy žiadosti
o nenávratný finančný príspevok (NFP), poskytovanie služieb
externého manažmentu u žiadateľov/prijímateľov NFP v rozsahu
prílohy k uzneseniu Zastupiteľstva KSK, ktorej cieľom bolo preveriť a
zhodnotiť dodržiavanie právnych predpisov, riadneho finančného
hospodárenia a navrhnúť opatrenia alebo odporúčania na nápravu
nedostatkov, odstránenie príčin ich vzniku a na zlepšenie činností,
ktoré boli predmetom kontroly.

Zhrnutie kontrolných
zistení a odporúčania
vybrané oblasti verejného obstarávania
 Zistenie

B.2.0.1. Existencia rizikových indikátorov v procese verejného obstarávania ako prípadov
rizikového správania hospodárskych subjektov, ktoré môžu mať vplyv na možné
porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže a princípov verejného obstarávania
(majetkové alebo osobné prepojenie uchádzačov, opakovaná účasť neúspešných
uchádzačov a kombinácia týchto indikátorov).
 Predpis / zhodnotenie

Rizikové indikátory predstavujú modelové správanie v procese verejného obstarávania,
ktoré by v určitých prípadoch mohlo znamenať porušenie pravidiel hospodárskej súťaže.
Rizikové indikátory a ich kumulácia v procese verejného obstarávania predstavujú
zvýšené riziko u verejného obstarávateľa z pohľadu možného porušenia zákona
č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v platnom znení. Identifikácia rizikových
indikátorov v rámci procesu VO neznamená však dôkaz o porušení hospodárskej súťaže,
alebo porušenie ZVO. Sú to však situácie (možný konflikt záujmov na horizontálnej
úrovni – medzi uchádzačmi navzájom), ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že v rámci daného
zadávania zákazky mohlo dôjsť k protiprávnemu konaniu.
 Odporúčanie

Prijať opatrenia v internej smernici k predchádzaniu konfliktu záujmov, a to nielen
na vertikálnej úrovni (medzi zainteresovanými osobami verejného obstarávateľa
a uchádzačmi), ale aj na horizontálnej úrovni (medzi uchádzačmi navzájom) a z dôvodu
uplatňovania žiaducej miery transparentnosti, zamedzenia diskriminácie hospodárskych
subjektov vo verejnom obstarávaní a zvýšenia možnosti širšej účasti viacerých subjektov
na hospodárskej súťaži zaviesť v smernici povinnosť zverejňovať výzvy na predkladanie
ponúk aj pri zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní,
napr. na webovom sídle verejného obstarávateľa. Do budúcnosti neprijímať také opatrenia,
ktoré by mohli viesť k zúženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré majú možnosť sa
o zámere verejného obstarávateľa zadať zákazku dozvedieť, ale práve naopak, vytvoriť
objektívne rovnocenné podmienky pre získanie informácií o zámeroch verejného
obstarávateľa zákazky zadať.

Prijaté účinné opatrenia by sa mali prijať v súlade s platnou legislatívou EÚ, SR, vydanými
metodickými usmerneniami, a výkladovými stanoviskami príslušných orgánov (uvedené
nižšie):
§ 23 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 2/2016 zo dňa 15.04.2016.
Príručka k procesu verejného obstarávania, zadávanie zákaziek od 18.04.2016, IROP os 2,
verzia 1.0 s platnosťou od 20.12.2016.
Tabuľka 15 Príklady rizikových indikátorov v procese VO.
Metodický pokyn Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) č. 35 vydaný dňa 30.04.2018
k spolupráci s Protimonopolným úradom SR v oblasti kontroly VO a postupu RO pri
zistení možného porušenia pravidiel ochrany hospodárskej súťaže alebo jej narušenia v
rámci kontroly VO.

