Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A 2014-2020

Rizikové indikátory vo verejnom obstarávaní
Rizikové indikátory, ktoré sú ďalej uvedené nemusia znamenať sami o sebe dôkaz o
nezákonnom konaní. Sú však situáciami, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že v rámci daného
zadávania zákazky mohlo dôjsť k protiprávnemu konaniu. (Protiprávne konanie – napr.
trestné činy v zmysle § 261 a §266 Trestného zákona). Tento zoznam nie je vyčerpávajúcim
súhrnom všetkých rizikových situácií.
P. č.

1

1

Názov rizikového indikátora

Konflikt záujmov

Popis rizikového indikátora
Akýkoľvek dôkaz o konflikte záujmov člena hodnotiacej
komisie alebo štatutárneho zástupcu verejného
obstarávateľa1 (napr. z dôvodu, že takáto osoba má
obchodný podiel v spoločnostiach, ktoré dávajú
ponuku). Spoločenské alebo osobné kontakty medzi
osobami
úspešného
uchádzača
a verejného
obstarávateľa.
-

životopis jedného z členov hodnotiacej komisie
indikuje predchádzajúce zamestnanie v jednej
zo spoločností, ktoré sa zúčastňujú VO

-

spoločnosť, ktorá sa uchádza o účasť vo VO bola
vytvorená tesne pred vyhlásením VO, resp. bol
upravený predmet jej podnikania

-

rovnaká adresa sídla prijímateľa a uchádzača

2

Rozdelenie zákaziek alebo
nedovolené spájanie zákaziek

Ide o rozdelenie predmetu zákazky na viacero menších
samostatných zákaziek alebo spojenie nesúvisiacich
predmetov zákaziek, bez zrejmého dôvodu, pričom toto
rozdelenie alebo spojenie malo za cieľ vyhnúť sa
použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo
postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie
takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré
nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce
do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za
následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z
pôsobnosti zákona, alebo by to spôsobilo
neodôvodnené obmedzenie hospodárskej súťaže.

3

Viacero kontaktných miest alebo
osôb

Verejný obstarávateľ určil viacero kontaktných miest
alebo kontaktných osôb, napr. na vyžiadanie informácií
k VO

Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na osobu podľa § 8 a obstarávateľa podľa § 9 ZVO
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4

Kontaktné osoby nie sú zamestnanci
verejného obstarávateľa

Osoby, ktoré sú uvedené ako kontaktné osoby (napr.
pre účely informovania sa o súťaži, alebo osoba
zodpovedná za proces VO) nie sú zamestnanci
verejného obstarávateľa

5

Kontaktné miesto/kancelária
nepodlieha správe verejného
obstarávateľa

Miesto, ktoré určil verejný obstarávateľ ako kontaktné
miesto (napr. na predkladanie ponúk), nie je aj sídlom
tohto verejného obstarávateľa, resp. nie je v jeho
správe

6

Predpokladaná hodnota zákazky
tesne pod hranicou súťažného
postupu

Verejný obstarávateľ zadal zákazku, napr. podlimitným
spôsobom, pričom predpokladaná hodnota zákazky je
tesne pod limitom platnom pre nadlimitné zákazky

Akékoľvek požiadavky súťaže
(podmienky účasti, kritériá, opis
predmetu zákazky a pod.) smerujú k
zvýhodneniu konkrétneho
dodávateľa

Verejný obstarávateľ určil, napr. nezvyčajné podmienky
účasti, konkrétne označenie tovarov,
značiek,
namiesto všeobecnej charakteristiky, alebo špecifické
kritériá. Vysoká podobnosť medzi špecifikáciami
predmetu
zákazky
a špecializovaným
produktom/službou
poskytovanou
úspešným
uchádzačom

8

Skrátenie reálneho časového
rozpätia pre podanie ponuky,
žiadosti o účasť

Verejný obstarávateľ síce určil minimálnu lehotu na
predkladanie ponúk v súlade so zákonom avšak
načasovaním tejto lehoty (napr. cez vianočné sviatky)
došlo k skráteniu lehoty, ktorú môžu záujemcovia
reálne využiť na prípravu ponuky

9

Bol využitý postup pre skrátené
konanie

Verejný obstarávateľ využil pri určovaní lehoty na
predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť možnosť
skrátenia lehoty, napr. kvôli časovej tiesni

10

Rozsah zákazky je
neprimerane/nezvyčajne rozsiahly

Verejný obstarávateľ určil rozsah predmetu zákazky
oproti podobným zákazkám neprimerane rozsiahlo,
pričom toto rozšírenie nie je opodstatnené, resp.
nevyplýva z reálnych potrieb verejného obstarávateľa

11

Niektoré z položiek alebo častí
ponuky sú oproti iným ponukám
neprimerane nízke

V rámci ponuky úspešného uchádzača sú identifikované
položky alebo časti predmetu zákazky, ktorých hodnota
je neprimerane nízka oproti hodnotám rovnakých
položiek iných uchádzačov

12

Zjavne vysoké ponukové sumy

Ponuka úspešného uchádzača je zjavne vysoká, oproti
hodnotám známych z iných zmlúv, cenníkov či iným
známym priemerným hodnotám podobných predmetov

7
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zákazky
13

Čas na predloženie ponuky nie je
v súlade so ZVO

Verejný obstarávateľ určil lehotu na predkladanie
ponúk alebo žiadosti o účasť v rozpore so ZVO

14

Obmedzenie prístupu
záujemcov/uchádzačov
k informáciám/dokumentácii

Verejný obstarávateľ určil také podmienky, ktorými
obmedzil prístup uchádzačom/záujemcom ku všetkým
potrebným informáciám na predloženie kvalifikovanej
ponuky

15

Ponuky predložené po lehote na
predkladanie sú akceptované

Napriek skutočnosti, že ponuky boli predložené po
lehote na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ
tieto ponuky akceptoval

16

Nízky počet ponúk/žiadostí o účasť

V rámci súťaže bol predložený nízky počet ponúk alebo
žiadostí o účasť (1 až 2)

17

Akékoľvek „tieňové“
ponuky/žiadosti o účasť

Ponuky predložili aj uchádzači, ktorí nie sú zjavne
kvalifikovaní resp. ich ponuka nespĺňa základné
požiadavky určené verejným obstarávateľom

18

„Offshore“ ponuky

Ponuku predložil uchádzač, ktorého sídlo je v krajine
tzv. „daňového raja“ , uchádzač má síce sídlo v krajne
EÚ, ale jeho bankové účty sú v krajine tzv. „daňového
raja“

19

Identifikované zmeny v ponuke
uchádzača po jej predložení

V ponuke uchádzača je možné identifikovať určité
zmeny, ktoré môžu nasvedčovať manipulácii s touto
ponukou mimo zákonných možností

20

Ponuky vylúčené pre chyby

Verejný obstarávateľ vylúčil zjavne kvalifikované ponuky
pre formálne nedostatky, resp. pre otázne dôvody

21

Akékoľvek sťažnosti od neúspešných
uchádzačov/záujemcov, mediálne
podnety

Záujemcovia, alebo uchádzači počas verejného
obstarávania podali žiadosť o nápravu alebo námietku,
resp. je identifikovaný iný spôsob podania sťažností voči
procesu verejného obstarávania (napr. sťažnosťou na
RO, mediálnym podnetom a pod.)

22

Vykonané zmeny hneď po uzavretí
zmluvy, alebo pri podpísaní zmluvy

Samotná podpísaná ponuka obsahuje napr. naviac
položky, ktoré ale neboli predmetom zákazky, resp.
ponuky uchádzača. Sú vykonané podstatné zmeny
meniace zmluvnú rovnováhu alebo predmet zákazky.

23

Výšky ponúk sa nezvyčajne blízko
približujú k hodnote predpokladanej

Väčšina z ponúk ich výškou takmer
predpokladanú hodnotu zákazky alebo

kopíruje
hodnotu
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hodnoty zákazky resp. k hodnote
schváleného projektu

projektu tak ako bol schválený v rámci ŽoNFP

24

Opis predmetu zákazky je totožný,
alebo veľmi podobný s údajmi
uvedenými v ponukách
z prieskumov trhu, ktoré sú súčasťou
ŽoNFP

Technické špecifikácie, ktoré boli uvedené v rámci
ponúk potenciálnych uchádzačov, ktoré sú súčasťou
ŽoNFP sú totožné alebo veľmi podobné s tými, ktoré sú
uvádzané v opise predmetu zákazky.

25

Chýba zdôvodnenie výberu
úspešného uchádzača resp.
zdôvodnenie vylúčenia neúspešných
uchádzačov

Verejný obstarávateľ síce vyhodnotil ponuky
identifikovaním úspešného uchádzača a neúspešných
uchádzačov, avšak chýba jasné zdôvodnenie tohto
výberu

26

Nezrovnalosti v zápisnici z
vyhodnotenia

Zápisnice z vyhodnotenia (podmienok účasti, ponúk,
a pod.) obsahujú viaceré nezrovnalosti (napr. časové,
vecné) alebo obsahuje nesúlad v zozname členov
komisie, resp. ich prítomnosti na vyhodnocovaní.

28

Vysoký počet zadaní zákaziek
jednému dodávateľovi

Pri vyššom počte zadaní zákaziek je úspešným
uchádzačom stále ten istý subjekt (či už na úrovni
prijímateľa alebo aj na vyššej – napr. OP a pod)

29

Kaskádové (reťazové)
subkontrahovanie

Prijímateľ obstaral tovary od dodávateľa, ktorý ďalej
dodal predmetný tovar prostredníctvom niekoľkých
subdodávateľov,
pričom
pridaná
hodnota
subdodávateľov nie je zrejmá.

Forma prepojenosti2

ú

b)

c)

Prejav v dokumentácii k verejnému obstarávaniu
Rovnaké meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
Člen štatutárneho orgánu úspešného
miesto podnikania/sídlo posudzovaných subjektov –
uchádzača je zároveň členom
všetky atribúty nasvedčujú tomu, že ide o totožnú
štatutárneho orgánu obstarávateľa
osobu v rôznych funkciách
Člen štatutárneho orgánu úspešného
uchádzača je rodinný príslušník
rovnaké priezvisko, príp. bydlisko, sídlo subjektov
alebo príbuzný3 člena štatutárneho
orgánu obstarávateľa
Člen štatutárneho orgánu úspešného
uchádzača je obchodný partner
skúmateľné na webstránke www.foaf.sk
člena
štatutárneho
orgánu
príp. OR SR a ŽR SR a verejné registre rôznych
obstarávateľa
(napr.
organizácií
spolukonatelia/členovia
štatutárneho
orgánu
majú

2

Nezáväzný príklad prehľadu vzorových situácií možného konfliktu záujmov sa primerane vzťahuje aj na vzťah
medzi obstarávateľom a subdodávateľom, ak je obstarávateľovi subdodávateľ známy
3
Na účely definovania rodinného príslušníka alebo príbuzného sa použije § 117 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, t.j. je ním príbuzný v priamom rade, ako aj príbuzný
v pobočnom rade
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d)

e)

Člen štatutárneho orgánu úspešného
uchádzača je zároveň členom osoby
podľa § 7 zákona o verejnom
obstarávaní (napr. občianskeho
združenia).

f)

Člen štatutárneho orgánu úspešného
uchádzača je blízkou osobou4člena
štatutárneho orgánu obstarávateľa

g)

h)

i)

4

majetkové prepojenie v tretej firme,
spolumajitelia tretej firmy - súčasní
alebo bývalí)
Člen štatutárneho orgánu úspešného
uchádzača je zároveň zamestnancom
obstarávateľa alebo pre neho
pracuje na základe živnostenského
oprávnenia.

Spolupráca
člena
štatutárneho
orgánu/zamestnanca
úspešného
uchádzača
s predstaviteľmi
obstarávateľa na iných projektoch
Spolupráca
člena
štatutárneho
orgánu/zamestnanca obstarávateľa
s budúcim úspešným uchádzačom
v etape
prípravy
verejného
obstarávania
Akákoľvek
indícia
o konflikte
záujmov člena hodnotiacej komisie
alebo člena štatutárneho orgánu
obstarávateľa (napr. z dôvodu, že
takáto osoba má obchodný podiel
v spoločnostiach,
ktoré
dávajú
ponuku). Spoločenské alebo osobné
kontakty (blízka osoba5) medzi
osobami úspešného uchádzača
a obstarávateľa.

Z dokumentácie k verejnému obstarávaniu nezistiteľné,
ale často zistiteľné z dokumentácie projektu. Tieto
osoby uchádzačov často pracujú na projektovom
manažmente
a vystupujú
v rozpočte
projektu,
pracovných výkazoch, pracovných zmluvách k projektu,
atď.
Z dokumentácie k verejnému obstarávaniu nezistiteľné,
ale často zistiteľné z dokumentácie projektu. Tieto
osoby uchádzačov často vystupujú v stanovách,
zápisniciach z valných zhromaždení, pracujú na
projektovom manažmente na dohodu o vykonaní práce,
atď.
- rovnaké priezvisko, príp. bydlisko, sídlo subjektov,
alebo
- náhodne identifikované príznaky - z dokumentácie VO
alebo projektu zistiteľné iba náhodne, alebo
- nepriame
dôkazy
o neracionálnom
správaní
obstarávateľa;
náhodne
identifikované
príznaky
z verejných
a neverejných zdrojov (napr. IT monitorovací systém
fondov - ITMS)
opis predmetu zákazky tvoriaci súčasť súťažných
podkladov alebo podpornú dokumentáciu k verejnému
obstarávaniu
(napr.
štúdiu
uskutočniteľnosti)
vypracoval budúci úspešný uchádzač

- životopis jedného z členov hodnotiacej komisie
indikuje predchádzajúce zamestnanie v jednej zo
spoločností, ktoré sa zúčastňujú VO, alebo
- spoločnosť, ktorá sa uchádza o účasť vo VO bola
vytvorená tesne pred vyhlásením VO, resp. bol
upravený predmet jej podnikania, alebo
- rovnaká adresa sídla obstarávateľa a uchádzača.

§ 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
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