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Na základe poverenia hlavného kontrolóra BSK č. 31/2019 z 19. 09. 2019 (príloha č. 1) 

v zmysle ustanovenia § 19c zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších úzamných celkov 
v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 1 písm. b) všeobecného záväzného nariadenia BSK              
č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji a na základe uznesenia č. 164/2019 zo 
zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, vykonali pracovníci Útvaru 
hlavného kontrolóra  Bratislavského samosprávneho kraja kontrolu obstarávania zákaziek 
s nízkou hodnotou za rok 2018 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja. 

 
Cieľom kontroly bolo dodržiavanie  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní pri 

zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie 
stavebných prác v roku 2018, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových  pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrade BSK. 
 
Pri kontrole postupu obstarávania nasledovných zákaziek bolo zistené: 
 
1. Kontrola obstarávania zákazky - Právne služby a právne poradenstvo   

 

 Oprávnená osoba uvádza, že smernica č. 89/2017 o verejnom obstarávaní v čl. 9 bod 6 
nerieši prípad, kedy je predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) určená presne na sumu 
30 000,00 € bez DPH (v prípade zákazky na poskytovanie právnych služieb išlo o sumu 
36 000,00 € s DPH),   teda tak, že verejný obstarávateľ mal získať minimálne tri cenové 
ponuky. Ale v prípade, že nie je možné z relevantných dôvodov získať minimálne tri 
prípadne päť cenových ponúk, táto skutočnosť (relevantné dôvody) sa uvedie v zápise 
z prieskumu trhu. 
Vzhľadom na to oprávnená osoba konštatuje, že verejný obstarávateľ nepostupoval 
v súlade so smernicou č. 89/2017 o verejnom obstarávaní, čl. 9 bodom 6, pretože 
v „Zázname z vyhodnotenia ponúk“ neuviedol žiadne relevantné dôvody či vysvetlenie, 
prečo nebolo možné získať minimálne tri ponuky.   

 
2. Kontrola obstarávania zákazky - Analýza úspešnosti žiakov stredných škôl na území BSK 

 

 Oprávnená osoba konštatuje, že verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade 
s ustanovením čl. 9 bodom 6 smernice BSK č. 89/2017 o verejnom obstarávaní, v ktorom 
je určené, že výsledkom prieskumu trhu je získanie minimálne piatich cenových ponúk pri 
zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb, pri ktorých bola stanovená PHZ 
vyššia oko 30 000,00 €. Vzhľadom na PHZ vo výške 48 575,33 € s DPH mal verejný 
obstarávateľ v zmysle vyššie citovaného ustanovenia smernice získať k porovnávaniu 
minimálne päť ponúk, alebo mal v zázname z vyhodnotenia ponúk uviesť relevantné 
dôvody, prečo nie je možné získať pri zákazkách minimálne päť ponúk. 

 
3. Kontrola obstarávania zákazky – Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb 

  

 Oprávnená osoba konštatuje, že verejný obstarávateľ tým, že v prípade uchádzača Verve, 
s. r. o. akceptoval doklady dopĺňajúce jeho ponuku napriek faktu, že boli preukázateľne 
predložené až po uplynutí verejným obstarávateľom stanovenej lehoty na predloženie 
vysvetlenia/doplnenie chýbajúcich dokladov, nepostupoval v súlade    s § 10 ods. 2 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý prikazuje, že verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie 
hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp 
hospodárnosti a efektívnosti.  

  


