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Problémy pri implementácii projektov OPVaI v rámci kontroly VO


Nekompletná dokumentácia z VO - chýbajúce čestné vyhlásenia prijímateľa o úplnosti dokumentácie a
jej súlade s originálom, súpis predloženej dokumentácie ako aj čestné vyhlásenie o konflikte záujmov v
každej etape VO, relevantná stopa o preskúmaní potenciálneho konfliktu záujmov v každej etape VO,
absentujúce čestné vyhlásenia členov komisie ako aj čestné vyhlásenia osôb podieľajúcich sa na
príprave súťažných podkladov



Dokumentácia nie je predložená v ITMS – dokumentácia sa predkladá prostredníctvom ITMS aj v prípade
zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek mimo ZVO



Nepredloženie dokladov k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ), resp. neaktuálnych dokladov



PHZ stanovená len finančným limitom a zároveň podmienky účasti určené v nadväznosti na PHZ ako aj
zábezpeka určená v konkrétnej hodnote



Účelové rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa prísnejšiemu postupu verejného obstarávania
alebo zahrnutie dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na
napr. stavebné práce - účelové spájanie zákazky



Chýbajúce odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti – v zmysle pravidiel aktuálne platného ZVO



Neprimerané a diskriminačné podmienky účasti - dožadovanie dokladov, ktoré nepreukážu splnenie
podmienok účasti ako napríklad výkaz ziskov a strát, výkaz o príjmoch a výdavkoch, požadovanie obratu
v konkrétnej výške v každom roku samostatne, požadovanie referencie v určitej výške za každý rok
samostatne

Problémy pri implementácii projektov OPVaI v rámci kontroly VO
•

•

Diskriminačné požiadavky na predmet zákazky - opis predmetu zákazky s odkazom na konkrétneho
výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, bez
doplnenia slovami "alebo ekvivalentný„, technická špecifikácia - výkonnostné a funkčné požiadavky obstarávaného výrobku odkazujú na konkrétny výrobok, opis predmetu zákazky neobsahuje podrobnú
špecifikáciu predmetu čím nie je možné vypracovanie porovnateľných cenových ponúk
Neprimerané určenie dodacej lehoty predmetu zákazky – určenie bez odkladnej lehoty potrebnej na
výkon kontroly, ako aj nereálne skrátenie dodacej lehoty mimo rozsah štandardných dodacích
postupov (ide najmä o zákazky súťažené cez EKS)

•

Nezákonné a diskriminačné kritéria na vyhodnotenie ponúk – verejný obstarávateľ môže použiť iba
kritériá na vyhodnotenie ponúk v zmysle ZVO

•

Nedostatky vo vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky v
porovnaní s pravidlami, ktoré boli určené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných
podkladoch

•

Nezverejnenie súťažných podkladov a prípadných vysvetlení súťažných podkladov v profile a
neposkytnutie vysvetlenia požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
alebo v súťažných podkladoch všetkým záujemcom

•

Neopodstatnené vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania - odmietnutie mimoriadne nízkej
ponuky a neuplatnenie inštitútu vysvetľovanie resp. doplnenia predložených dokladov, neakceptovanie
JED

•

Nerovnaké zaobchádzanie pri uplatnení inštitútu vysvetľovania resp. doplnenia predložených dokladov

Problémy pri implementácii projektov OPVaI v rámci kontroly VO
•

Absentujúce čestné vyhlásenia členov komisie ako aj čestné vyhlásenia osôb podieľajúcich sa na
príprave súťažných podkladov

•

Nepreukázanie odborného vzdelania alebo odbornej praxe členov komisie

•

Neuverejnenie výsledku vyhodnotenia ponúk a poradia v profile verejného obstarávateľa

•

Zmluva uzavretá ako výsledok verejného obstarávania v rozpore so súťažnými podkladmi a ponukou
predloženou úspešným uchádzačom

•

Neoprávnené uzavretie dodatkov k zmluve – navyšovanie rozsahu predmetu zákazky, zmena termínov
dodania predmetu zákazky, a podobne

•

Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania

•

Dohody obmedzujúce súťaž vo verejnom obstarávaní – dohody medzi uchádzačmi (kartelové dohody)

•

Nedodržanie povinností zverejňovania informácií a dokumentov v profile

•

Nedodržanie povinností zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v
prípade predĺženia lehoty na predkladanie ponúk resp. predĺženia lehoty na žiadosti o účasť

•

Zníženie rozsahu zákazky po podpise dodatku – zmenu rozsahu predmetu zákazky je v rozpore so ZVO

Problémy pri implementácii projektov OPVaI v rámci kontroly VO
•

Nedodržanie povinnosti verejného obstarávateľa voči uchádzačovi/záujemcovi –
nepreukázané oznámenie uchádzačovi miesta a času otvárania častí ponúk
označených ako „Kritériá“

•

Nedostatočné odôvodnenie použitia postupu mimo ZVO - dodržanie metodického
pokynu CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod ZVO

•

Nepreskúmaný konflikt záujmov medzi záujemcom/uchádzačom a verejným
obstarávateľom – každá etapa VO musí byť preskúmaná z hľadiska vzniku možného
konfliktu záujmov. V prípade vzniku potenciálneho konfliktu záujmov musí byť
preskúmaný, pomenovaný a zdokumentovaný, je potrebné odôvodniť prečo
identifikovaný možný konflikt záujmov nemohol obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť
princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania

•

Nezverejňovanie zákaziek s nízkymi hodnotami na partnerskej dohode v zmysle
metodického pokynu CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 15 000 eur, t.j.
povinnosť zverejňovať zadávanie zákazky na svojom webovom sídle a zasielať info na
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk , opak je dôvodom na identifikáciu porušenia princípu
transparentnosti)
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