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Pri kontrole verejného obstarávania chcú kontrolóri postupovať
s ÚVO koordinovane
Aktívna koordinácia kontrolných akcií v oblasti verejného obstarávania bola jednou
z nosných tém pracovného rokovania (20. júna 2016) predsedu Najvyššieho kontrolného
úradu (NKÚ) SR Karola Mitríka s predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Zitou
Táborskou. Obe inštitúcie totiž môžu kontrolovať prípravu, priebeh i závery verejného
obstarávania.
Snahou najvyššej kontrolnej inštitúcie je podľa predsedu NKÚ venovať sa primárne otázkam
hospodárnosti a účinnosti rozhodnutí zrealizovaných na základe zákona o verejnom
obstarávaní, pričom ÚVO musí kontrolovať zákonnosť celého procesu obstarávania s tým,
že úrad vstupuje do kontroly spravidla v procese rozhodovania. Naopak NKÚ sa pozerá
na procesy po ich zrealizovaní. Práve z tohto dôvodu je potrebné aktívne koordinovať prácu
oboch inštitúcií v oblasti kontroly verejného obstarávania. „ÚVO by malo posudzovať
špeciálne otázky v súvislosti so zákonom o verejnom obstarávaní, ako sú samotný proces,
dodržiavanie zákonných postupov. Na druhej strane NKÚ má subjektom nastaviť zrkadlo,
či bol proces obstarávania v medziach hospodárnosti a efektívnosti,“ tvrdí Mitrík.
NKÚ v minulom roku odstúpil na ÚVO sedem prípadov, v ktorých bol podľa názoru
kontrolórov porušený zákon.
Predsedovia oboch inštitúcií sa zhodli aj na výmene informácií pri príprave a záveroch
kontrol týkajúcich sa využívania európskych fondov, pričom predstavitelia oboch úradov
očakávajú väčšie zapojenie kontrolných mechanizmov riadiacich orgánov pre príslušné
operačné programy v súvislosti s prijímateľmi finančnej pomoci z fondov Európskej únie.
Predseda NKÚ svoju kolegyňu zároveň informoval o najčastejších problémoch, ktoré zisťujú
kontrolóri pri verejnom obstarávaní. Ide najmä o obstarávanie zákazky priamym zadaním
bez použitia postupov definovaných zákonom o verejnom obstarávaní alebo o delenie
zákaziek za účelom obchádzania legislatívnych pravidiel.
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