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Podozrenie z machinácie pri verejnom obstarávaní posunul NKÚ SR na prokuratúru
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR realizoval kontrolnú akciu, pri ktorej sa zameral na účtovníctvo
a rozpočtovníctvo v rámci miestnej samosprávy (27 obcí). Kontrolóri v obci Gemerské Dechtáre
odhalili skutočnosti, ktoré nasvedčujú spáchaniu trestného činu machinácie pri verejnom
obstarávaní. Podľa kontrolórov obec nekonala transparentne, hospodárne a efektívne. Zistenia
a podozrenia zo spáchania trestného činu NKÚ SR odstúpil orgánom činným v trestnom konaní.
Obec Gemerské Dechtáre v roku 2015 obstarávala prostredníctvom externej firmy TEAM
AGRO, s. r. o. Nové Zámky digitálny kamerový systém v rámci Programu rozvoja vidieka SR. Finančné
prostriedky poskytla Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), pričom kritériom bola najnižšia
cena. Ponuku predložili dvaja uchádzači – PATROL & GUARD, s. r. o. Rimavská Sobota s cenou viac
ako 217-tisíc eur a Slovanet, a. s. Bratislava s cenou takmer 113-tisíc eur. Prvý uchádzač podmienky
splnil, spoločnosť Slovanet mala nesplniť podmienky týkajúce sa technických požiadaviek na predmet
obstarávania tým, že nepredložila projektovú dokumentáciu a oprávnenie prevádzkovať strážnu
službu, ktorú obstarávateľ požadoval.
Kontrolóri však zistili, že dôvody pre vylúčenie uchádzača o zákazku boli v obidvoch bodoch
neopodstatnené, keďže obec nepožadovala predloženie projektovej dokumentácie a v druhom
prípade naopak chcela doklad, ktorý aktuálny zákon nevyžaduje. Obec si od vylúčeného uchádzača
nevypýtala vysvetlenie, aj napriek tomu, že cenová ponuka bola nižšia o viac ako 104-tisíc eur.
Uchádzač pritom obci bez výzvy poslal vyjadrenie k vyhodnoteniu ponúk, na ktoré však obec
reagovala veľmi formálne a s vysvetlením, že nie je zákonnou povinnosťou verejného obstarávateľa
odpovedať na vyjadrenie uchádzača k vyhodnoteniu ponúk. Na základe závažnosti zistení najvyššia
kontrolná inštitúcia svoje zistenia odstúpila na ďalšie konanie Ministerstvu financií SR, Úradu
pre verejné obstarávanie SR ako aj Krajskej prokuratúre v Banskej Bystrici pre podozrenie
zo spáchania trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní.
Už v utorok (15. novembra 2016) sa pritom na pôde NKÚ SR uskutoční pracovné stretnutie zástupcov
úradu, Generálnej prokuratúry SR a rezortu vnútra k vyhodnoteniu memoranda o spolupráci, ktoré
bolo podpísané pred rokom. Jeho cieľom je čo najužšia spolupráca týchto nezávislých inštitúcií
pri riešení prípadov, kde kontrolóri počas výkonu kontrolnej akcie dospeli k podozreniu, že zo strany
predstaviteľov štátnej verejnej správy mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu. V tomto roku NKÚ SR
podal doposiaľ deväť trestných a osem netrestných oznámení. Išlo napríklad o podanie na vedenie
Mestského bytového podniku v Púchove, na spoločnosť Green Art, ako aj o podanie, ktoré súviselo
s manažovaním projektu e-Health a naposledy aj na proces obstarávania zdravotníckej techniky
v dvoch univerzitných a troch fakultných nemocniciach.
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