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Útvar hlavného kontrolóra 
Mesta Košice

Správa
o výsledku kontroly § 18 f ods. 1 písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
© Copyright 2011

V súlade s oprávnením podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vykonal Útvar hlavného kontrolóra Mesta Košice v čase od           9. 8. 2011 do 12. 10. 2011 s prerušením, kontrolu hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek výnosov a nákladov za obdobie rokov 2009 a 2010 v Tepelnom hospodárstve s.r.o. Košice.
Kontrola bola vykonaná v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Kontrolou bolo zistené:

I. Plnenie prijatých opatrení z predchádzajúcej kontroly 

	Predchádzajúca kontrola bola vykonaná v TEHO s.r.o. Košice v roku 2008. Na základe vykonanej kontroly boli zo strany kontrolovaného subjektu prijaté štyri opatrenia.
	Kontrolou bolo zistené, že tri opatrenia boli splnené a jedno opatrenie bolo splnené čiastočne.
	Jedná sa o predchádzajúce zistenia, že pri vyúčtovaní z reprefondu neboli uvádzané bližšie zdôvodnenia výdaja a to v prípade darov – komu a pri akej príležitosti boli dary poskytnuté. 

	Kontrolou účtovných pokladničných dokladov bolo zistené, že za kontrolované obdobie pri čerpaní prostriedkov z reprefondu za nákup kvetov, nie vždy bolo uvedené, pre koho a pri akej príležitosti boli kytice zakúpené, ako napr.:

	VPD č. 6301000478 zo dňa 21. 9. 2009 vystavený na sumu 52,80 €. Súčasťou vyúčtovania VPD je aj nákup rezaných kvetov v sume 18,35 €.
	VPD č. 6301000500 zo dňa 30. 9. 2009 vystavený na sumu 78,69 €. Súčasťou vyúčtovania VPD je aj nákup rezaných kvetov v sume 6,79 €.

VPD č. 6301000539 zo dňa 30. 10. 2009 vystavený na sumu 137,67 €. Súčasťou vyúčtovania VPD je aj nákup rezaných kvetov v sume 5,48 €.

II. Hospodárske výsledky spoločnosti a nakladanie s majetkom

1. Hospodárske výsledky

	Dosiahnuté hospodárske výsledky a plnenie základných ukazovateľov finančného plánu za kontrolované obdobie v porovnaní s plánom udáva tabuľka č. 1.

										       Tabuľka č. 1
Ukazovateľ
 
r. 2009
 
 
r. 2010
 
 
plán
skutočnosť
% pln.
Plán
skutočnosť
% pln.
Výnosy celkom
52 044 081
51 175 400,42
98,33
49 868 175
51 284 084,97
102,84
Náklady celkom
50 635 099
49 287 358,89
97,34
48 745 186
50 104 072,78
102,79
Výsl. hospodárenia
 
 
 
 
 
 
pred zdanením
1 408 982
1 888 041,53
134,00
1 122 989
1 180 012,19
105,08
Daň z príjmu
 
217 617,95
 
 
233 687,30
 
Výsl. hospodárenia
 
 
 
 
 
 
(čistý zisk)
 
1 670 423,58
 
 
946 324,89
 
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že  spoločnosť v roku 2009 dosiahla priaznivý hospodársky výsledok, ktorý bol oproti plánu vyšší o 479 059,53 € aj napriek tomu, že dosiahnuté výnosy boli oproti plánu nižšie o 868 680,58 €.
	Priaznivý hospodársky výsledok bol dosiahnutý vyššou hospodárnosťou pri vynakladaní nákladov, kde oproti plánu došlo k úspore o 1 347 740,11 €.
	Podľa výročnej správy za rok 2009 nenaplnenie výnosov ovplyvnilo kratšie vykurovacie obdobie a tiež pokračujúce úsporné opatrenia na strane odberateľov, čo malo za následok nižšie množstvo distribuovaného tepla. 
	Aj v roku 2010 bol dosiahnutý priaznivý hospodársky výsledok, ktorý bol oproti plánu vyšší o 57 023,19 €. Vyššie čerpanie nákladov bolo vykryté vyššími výnosmi.

2. Inventarizácia majetku

	Inventarizácia majetku a záväzkov v roku 2009 bola vykonaná na základe príkazu riaditeľa č. 38/2009 zo dňa 9. 10. 2009 a v roku 2010 na základe príkazu riaditeľa č. 26/2010 zo dňa 9. 11. 2010.
	Kontrolou dokumentácií z vykonania inventarizácií bolo zistené, že inventarizácie boli vykonané v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve ku dňu zostavovania riadnych účtovných závierok, t.j. k 31. 12. príslušného roka.
	Inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy dielčích inventarizačných komisií (DIK) boli spracované v súlade s § 30 zákona o účtovníctve. Podľa inventarizačných zápisov jednotlivých DIK, zápisov ústrednej inventarizačnej komisie (ÚIK) ako aj záverečného protokolu ÚIK boli v jednotlivých rokoch kontrolovaného obdobia zistené nasledovné rozdiely:

a) rok 2009

Manko na zásobách vo výške  - 2,11 € v spojovacom materiály (účet 112 103). Podľa inventarizačného zápisu DIK zo dňa 19. 1. 2010 rozdiely vznikli nepresnosťami pri výdaji materiálu. ÚIK navrhla zúčtovať manko do nákladov bez zosobnenia.

	Pri inventarizácii PHM bolo zistené manko vo výške 2,41 € a prebytok v hodnote 390,44€. ÚIK na svojom zasadnutí dňa 12. 2. 2010 navrhla zúčtovať manko do nákladov bez zosobnenia z dôvodu, že vykázané manko u jednotlivých vozidiel je čo do výšky bezvýznamné a nepresiahlo 1,5 l pohonných hmôt na jedno vozidlo, čo mohlo byť spôsobené nepresnosťou merania, prípadne vyššou spotrebou pri starších motorových vozidlách. Prebytky sú rádovo vyššie ako manká, vyplývajú najmä z úspor oproti normovanej spotrebe a ÚIK ich navrhla zúčtovať do prevádzkových výnosov spoločnosti.


	Pri inventarizácii obstarania dlhodobého hmotného majetku (DHM) – úč. 042 bol zistený rozdiel medzi skutočným a účtovným stavom v sume 940,84 € v neprospech skutočného stavu. Podľa inventarizačného zápisu DIK zo dňa 15. 3. 2010 skutočný stav bol nižší ako stav podľa účtovnej evidencie a dokladov súvisiacich s obstaraním majetku o nedokladovateľné čiastky 643,67 € na účte 042 301 – stroje a zariadenia a 297,17 € na účte – obstaranie dlhodobého hmotného majetku s nižším ocenením (DHM s NO).

DIK navrhla zistený rozdiel odúčtovať z účtovnej evidencie a analytické účty obstarania DHM doporučila viesť podľa jednotlivých akcií investičného plánu. Podľa  záverečného  protokolu  ÚIK  zo dňa 23. 3. 2010 rozdiel - 940,84 € - iný úbytok bol zaúčtovaný do nákladov bez zosobnenia na účet 548 – ostatné náklady na hospodársku činnosť.

b) rok 2010

	Manko na PHM vo výške - 0,44 € a prebytok vo výške 390,46 €. Manko bolo zistené u dvoch vozidiel vo výške 0,33  € a 0,11 €. ÚIK na svojom zasadnutí dňa 18. 2. 2011 navrhla zistené manko zúčtovať na ťarchu nákladov spoločnosti bez zosobnenia, vzhľadom na ich nepatrnú výšku, čo mohlo byť spôsobené tak ako v roku 2009 aj nepresnosťou merania PHM v nádržiach. Prebytok ÚIK navrhla zúčtovať do ostatných prevádzkových výnosov spoločnosti.


Inventarizácia pokladničnej hotovosti a cenín bola v súlade so zákonom o účtovníctve za kontrolované obdobie vykonaná každoročne 4-krát. Podľa jednotlivých inventarizačných zápisov DIK neboli pri inventarizáciách zistené rozdiely medzi účtovným a skutočným stavom.

3. Pohľadávky a záväzky

a) Pohľadávky z obchodného styku

	Vývoj pohľadávok z obchodného styku za kontrolované obdobie udáva tabuľka č. 2. 

								              Tabuľka č. 2 (v €)
číslo účtu
k 1. 1. 2009
k 31. 12. 2009
k 31. 12. 2010
311 – odberatelia
3 014 295,84
1 935 010,20
2 746 511,29
314 – poskytnuté preddavky
88 511,42
339 549,83
87 806,30
315 - ostatné pohľadávky
337,12
337,12
10 781,90
316 - odberat. nevyúčt. služby - SVB
    - 65 076,35
        - 88 908,65
      - 98 862,31
317 - odberat. vyúčt. služby – SVB
44 818,85
56 755,06
26 364,70
Spolu
3 082 886,88
2 242 743,56
2 772 601,88

	Z tabuľky je zrejmé, že objem pohľadávok z obchodného styku v roku 2009 poklesol oproti predchádzajúcemu roku o - 840 143,32 €, ale v roku 2010 vzrástol o 529 858,32 € oproti roku 2009. Z celkovej výšky pohľadávok 2 772 601,88 € k 31. 12. 2010 je v lehote splatnosti 1 952 435,37 € a po lehote splatnosti 820 166,51 €, z toho:

	za teplo na ÚK a TÚV a SV			791 535,01 €

ostatné (zmluvné pokuty, služby a iné)	  	  28 631,50 €

Kontrolná skupina sa zaoberala stavom a vymáhaním pohľadávok za teplo na ÚK, TÚV a SV nakoľko tvoria podstatnú časť pohľadávok po lehote splatnosti.
Vývoj pohľadávok za teplo na ÚK, TÚV a SV po lehote splatnosti za kontrolované obdobie rokov 2009 – 2010 udáva tabuľka č. 3.

                                                                  Tabuľka č. 3 (zaokrúhlené na celé € )			
Rok
Stav pohľadávok
Stav pohľadávok 
Zníženie 
 
k 1. 1. 2009
k 31. 12. 2010
pohľadávok
1995
542
542
0
1996
68 722
1 870
- 66 852
1997
52 334
16 300
- 36 034
1998
37 922
20 174
- 17 748
1999
123 032
425
- 122 607
2000
40 613
34 369
- 6 244
2001
455 910
448 190
- 7 720
2002
16 751
10 024
- 6 727
2003
24 366
3 738
- 20 628
2004
13 657
2 620
- 11 037
2005
10 026
9 890
- 136
2006
11 119
1 055
- 10 064
2007
18 492
874
- 17 618
2008
175 529
7 476
- 168 053
Spolu r. 95 - 08
1 049 015
557 547
- 491 468
2009
0
40 478
 
2010
0
193 511
 
Spolu
 
791 536
 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že v priebehu rokov 2009 a 2010 boli staré pohľadávky po lehote splatnosti znížené o 491 468 €.
	Z tabuľky č. 3 ďalej vyplýva, že najväčšie pohľadávky sú evidované z roku 2001 v celkovej sume 448 190 €, kde podľa správy o výsledku hospodárenia za rok 2010 najväčší podiel má pohľadávka voči BPMK za dodávku tepla vo výške 434 358 €.

	Vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti podľa správy o výsledku hospodárenia za rok 2010 bolo zabezpečené:

	konkurznými konaniami v celkovej sume 		32 130,08 €

exekučnými konaniami v celkovej sume 			33 872,26 €
súdnymi konaniami v celkovej sume 			80 514,34 €
	dohodami a upomienkami v celkovej sume 	           624 395,33 €

Spolu						           770 912,01 €

čo činí 94 % z celkových pohľadávok z obchodného styku po lehote splatnosti a 97,4 % z pohľadávok po lehote splatnosti za teplo na ÚK, TÚV a SV.
	Spoločnosť využíva všetky dostupné formy na vymáhanie pohľadávok. Podľa správy o výsledku hospodárenia za rok 2010, v súvislosti s riešením pohľadávok spoločnosť v uvedenom roku avizovala 288 odberateľom prerušenie dodávky tepla na ÚK a TÚV. V dvoch prípadoch v mesiaci 4/2010 bola dodávka tepla prerušená.

	K rizikovým pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžníci úplne alebo čiastočne nezaplatia, spoločnosť tvorí opravné položky, ktoré k 31. 12. 2010 boli na účte 391 – opravné položky k pohľadávkam zúčtované vo výške 647 865,18 €, z toho v roku 2009 boli vytvorené v sume 143 897,35 € a v roku 2010 v sume 94 708,99 €.
	Z uvedených kontrolných zistení vyplýva, že TEHO s.r.o. stavu a vymáhaniu pohľadávok venuje náležitú pozornosť.

b) Krátkodobé záväzky z obchodného styku

	Spoločnosť eviduje k 31. 12. 2010 na účte 321 – dodávatelia krátkodobé záväzky z obchodného styku vo výške 3 027 719,31 €. Všetky sú v lehote splatnosti.

III. Náklady

	Kontrole boli podrobené náklady na opravy a udržiavanie (úč. 511) a vybrané analytické účty z účtu 518 – ostatné služby.
	Výšku čerpania nákladov podľa jednotlivých účtov a rokov udáva tabuľka č. 4.

     Tabuľka č. 4
Číslo a názov účtu
Rok 2009 (€)
Rok 2010 (€)
511 – oprava a udržiavanie
1 117 345,95
1 223 731,42
518 541 - právna pomoc
21 606,48
19 511,66
518 537 – reklama
48 476,17
44 960,45
518 547 - poradenstvo a audit. činnosť
35 340,34
13 137,00
518 525 - náklady na školenie
27 332,01
22 051,33

	Kontrolou účtovných dokladov bolo zistené, že na účet 511 – opravy a udržiavanie boli zúčtované aj nákladové položky za práce, ktorých finančná hodnota bola nad sumu 1 659,70 € a v zmysle internej smernice „Postup v procese verejného obstarávania v podmienkach spoločnosti TEHO s.r.o.“ platnej od 1. 2. 2009 do 30. 10. 2010 mal byť urobený výber dodávateľa s najnižšou cenovou ponukou. Kontrolou bolo zistené, že v niektorých prípadoch boli práce realizované priamym zadaním bez výberu dodávateľa, a to v prípadoch:

	faktúra dodávateľa č. FV 2009167 zo dňa 27. 11. 2009 (int. č. dokladu 200904005) za maliarske práce kancelárií, chodieb, jedálne, šatní a pod. v areáli Vyšné Opátske v celkovej sume 6 585,51 € bez DPH. Dodávateľ prác AKVAPLAST s.r.o. Košice.

Nakoľko v predloženej dokumentácii ku kontrole z výberu dodávateľov z verejného obstarávania (VO) sa predmetná zákazka na uvedené maliarske práce nenachádzala, kontrolná skupina dňa 6. 10. 2011 písomne požiadala kontrolovaný subjekt o predloženie dokumentácie z VO, prípadne o písomné vyjadrenie a zdôvodnenie ich nepredloženia.
	V písomnom vyjadrení konateľa spoločnosti zo dňa 10. 10. 2011 k uvedenej problematike je uvedené: „S firmou AKVAPLAST s.r.o. bola uzatvorená rámcová zmluva na stavebné práce podľa výberu vykonaného v roku 2009, podklady k tomuto výberu boli už predložené kontrolórom, cenová ponuka doložená v prílohe“.

	Toto tvrdenie kontrolná skupina neakceptuje, nakoľko predmetom výberu dodávateľa v roku 2009 a uzatvorená rámcová zmluva sa dotýkali stavebných opráv výmenníkových staníc (OST) a kotolní, nie objektu na Vyšnom Opátskom. Cenová ponuka doložená v prílohe nie je cenovou ponukou, ale súpisom vykonaných prác, ktorý tvorí prílohu k fakturácii.
	Práce boli realizované na základe objednávky č. 200952225 zo dňa  4. 11. 2009.

	faktúra dodávateľa č. 05/2009 zo dňa 23. 6. 2009 (int. č. dokladu 200900799) za stavebné práce pri rekonštrukcii kancelárií v administratívnej budove na Komenského 7 v celkovej sume 2 533,06 € bez DPH. Dodávateľ prác B. A., Košice.

Práce realizované na základe objednávky č. 200950540 zo dňa 2. 4. 2009. Dokumentácia z verejného obstarávania nepredložená.

	faktúra dodávateľa č. 10100025 zo dňa 17. 6. 2010 (int. č. dokladu 201001881) za premazanie a prelakovanie okenných rámov v počte 63 ks a dodávka 27 ks roletiek v celkovej sume 2 914,99 € bez DPH. Dodávateľ prác HETY s.r.o. Košice. Dokumentácia z VO nepredložená.


Kontrolou účtovnej dokumentácie k ostatným nákladovým položkám zúčtovaných na účte 518 – ostatné služby nebolo zistené neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov ani porušenie externých a interných predpisov.

IV. Výnosy

	Kontrole boli podrobené tržby z predaja služieb za nájomné (účet 602 106) a za prepravu (účet 602 107).

Výšku tržieb podľa jednotlivých účtov a rokov udáva tabuľka č. 5.

									                    Tabuľka č. 5
Číslo a názov účtu
Rok 2009 (€)
Rok 2010 (€)
602 106 – Nájomné
52 480,35
49 577,35
602 107 – Preprava
61 052,33
71 946,37

	Kontrolou nájomných zmlúv a vybraných účtovných dokladov za prepravu nebolo zistené porušenie Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice pri stanovaní výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov a pri účtovaní cien za prepravu bol dodržaný Cenník prepravných služieb dopravných prostriedkov a mechanizmov spoločnosti TEHO s.r.o.

V. Verejné obstarávanie 

	Spoločnosť TEHO s.r.o. Košice je podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstarávateľom.
	Používať postupy zadávania zákaziek podľa uvedeného zákona sa na obstarávateľa vzťahuje len pri zadávaní nadlimitných zákaziek.
	Proces verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní má spoločnosť upravený v internej smernici. Počas kontrolovaného obdobia mala spoločnosť v platnosti tri smernice, a to:

	od 31. 3. 2006 do 31. 1. 2009 – smernica „Verejné obstarávanie podľa zákona 25/2006 Z.z.“ zo dňa 31. 3. 2006

od 1. 2. 2009 do 30. 10. 2010 – smernica „Postup v procese verejného obstarávania v podmienkach spoločnosti TEHO s.r.o. Košice“ zo dňa 28. 1. 2009
od 1. 11. 2010 do 30. 6. 2011 – smernica „Postup v procese verejného obstarávania v podmienkach spoločnosti TEHO s.r.o. Košice“ zo dňa 27. 10. 2010

Kontrolnej skupine boli predložené zoznamy a dokumentácia z realizovaných obstarávaní na zabezpečenie dodávok tovarov, služieb a prác pre roky 2009 a 2010. 

Kontrolou náhodne vybraných súťaží bolo zistené nasledovné nedostatky:

1.  Chemické čistenie rozvodov ÚK, TÚV a technologických zariadení OST a plynových kotolní v správe TEHO s.r.o. Košice

	Výzva na predloženie cenovej ponuky spolu s technickými požiadavkami bola zaslaná trom podnikateľským subjektom. K ponuke mal uchádzač predložiť: doklad o oprávnení podnikať, cenovú ponuku na realizáciu služby a čestné prehlásenie, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť.

	Do lehoty na predkladanie ponúk boli doručené ponuky od všetkých uchádzačov s nasledovnými cenovými návrhmi:

	W. Z., Košice 			15 792,40 € bez DPH

D. K. – DUKO, Košice 		16 465,50 € bez DPH
M. M., Trebišov 			22 695,80 € bez DPH

Každý uchádzač predložil všetky obstarávateľom požadované doklady. Vyhodnocovacou komisiou bolo doporučené objednať obstarávanú službu u firmy D. K. – DUKO, a to z dôvodu malého cenového rozdielu s porovnávanou (výhodnejšou) ponukou uchádzača W. Z. a z dôvodu, že vznik živnostenského oprávnenia v danej oblasti u uchádzača W. Z. bol k 11. 11. 2008, teda mesiac pred odoslaním výzvy (krátka prax).
Na základe doporučenia komisie bola zmluva o dielo uzatvorená s uchádzačom D. K.- DUKO dňa 20. 1. 2009.

Obstarávateľ nepožadoval preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, či už referenciami alebo preukázaním dĺžky praxe zodpovedných pracovníkov. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena.
Vyhodnotenie komisie bolo v rozpore s výzvou na predloženie ponuky.

2. Stavebné opravy výmenníkových staníc (OST) a kotolní v správe TEHO s.r.o.

	Výzva na predloženie informácie o cene spolu s technickými požiadavkami bola zaslaná štyrom podnikateľským subjektom. K ponuke mal uchádzač predložiť: doklad o oprávnení podnikať a čestné prehlásenie, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť. Kritériami hodnotenia ponúk boli navrhovaná cena a doba nástupu na práce od obdržania objednávky.
	Do lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do 28. 5. 2009 predložili ponuky všetci oslovení uchádzači. Podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk zo dňa 29. 5. 2009 komisia na základe ponúknutých cien a predložených požadovaných dokladov doporučila objednať práce u firmy AKVAPLAST s.r.o. Košice, ktorej cenová ponuka (súčet jednotkových cien jednotlivých položiek) bola najnižšia 63,92 € bez DPH. S úspešným uchádzačom bola uzatvorená rámcová zmluva o dielo zo dňa 15. 6. 2009.

	Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že uchádzač M. Š. – IZOLŠUSTER, Košice nepredložil vo svojej ponuke čestné prehlásenie o nepozastavení podnikateľskej činnosti. Uchádzač mal byť zo súťaže vylúčený.
	Ďalej bolo zistené, že uchádzač AKVAPLAST s.r.o. nepredložil v ponuke doklad o oprávnení podnikať, čestné prehlásenie o nepozastavení podnikateľskej činnosti ani návrh na plnenie kritéria doby nástupu na práce. V cenovom návrhu nie sú ocenené jednotlivé položky. Uchádzač mal byť zo súťaže vylúčený.
	Čestné prehlásenie a návrh plnenia kritéria doby nástupu na práce sa v dokumentácii nachádza s dátumom vyhotovenia 1. 6. 2009, teda po vyhodnotení ponúk komisiou (29. 5. 2009). Doručenie dokladu o oprávnení podnikať je nepreukázateľné.

3. Náhradné diely pre osobné a malé nákladné vozidlá

	Výzva na vypracovanie cenovej ponuky bola zaslaná dvom podnikateľským subjektom. Obidve firmy predložili cenovú ponuku. Na základe vyhodnotenia jediného kritéria najnižšej ceny (súčet jednotkových cien jednotlivých sortimentov náhradných dielov) bola  s úspešnou firmou INTEKAUTO s.r.o. Prešov (cenová ponuka 277,26 € bez DPH) uzatvorená rámcová zmluva na dodávku náhradných dielov pre rok 2009 (dátum podpísania zmluvy nie je uvedený).

	Podľa internej smernice „Postup v procese verejného obstarávania ...“ platnej od            1. 2. 2009 pri zadávaní zákazky pri nižších finančných limitoch, t.j. ak predpokladaná hodnota zákazky (tovary a služby) je vyššia ako 1 659,70 € bez DPH a zároveň nižšia alebo sa rovná 33 199,92 € bez DPH sú zodpovední pracovníci povinný osloviť najmenej troch dodávateľov. Plánovaný objem obstarávania náhradných dielov na rok 2009 bol 20 000 € bez DPH.
	Oslovením len dvoch dodávateľov došlo k porušeniu internej smernice.

4. Šmykom riadený nakladač

	Podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk na nákup šmykom riadeného nakladača zo dňa 24. 6. 2009 na predloženie ponuky bolo oslovených päť dodávateľov. Ponuky doručili traja uchádzači, ktorý podľa zápisnice predložili všetky požadované doklady. Komisia doporučila objednať tovar od firmy Hydrex s.r.o. Hriňová, ktorá ponúkla najnižšiu cenu za predmet dodávky, 42 490 € bez DPH.

	Postup zadania zákazky pri vyššom finančnom limite (tovary a služby od 33 193,92 € bez DPH do 412 000 € bez DPH) je upravený v internej smernici „Postup v procese verejného obstarávania ...“ platnej od 1. 2. 2009.

	V zmysle uvedenej smernice je obstarávateľ pri zadávaní zákazky okrem iného povinný:

	spracovať výzvu na predkladanie ponúk podľa prílohy č. 2 smernice a súťažné podklady
	od dodávateľov vyžaduje splnenie podmienok účasti – doklad o oprávnení podnikať, prípadne ďalšie doklady, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie a technickú alebo odbornú spôsobilosť
	pred samotným otváraním obálok sa vyhotoví Prezenčná listina podľa prílohy č. 3 smernice
	pri vyhodnocovaní ponúk komisia postupuje podľa vyhlásených podmienok daných vo výzve a súťažných podkladoch


Kontrolou predloženej dokumentácie z obstarávania bolo zistené:

	v predloženej dokumentácii z obstarávania sa výzva na predkladanie ponúk ani súťažné podklady nenachádzajú
	z dokumentácie nie je možné zistiť aké doklady boli žiadané na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré sa vyžadujú vo výzve, teda nie je možné odkontrolovať splnenie podmienok účasti.

Povinným dokladom na preukázanie splnenia podmienok účasti je v zmysle smernice doklad o oprávnení podnikať. Podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk komisia túto podmienku ani nehodnotila. Dvaja uchádzači (neúspešní) doklad o oprávnení podnikať nepredložili.
	prezančná listina sa v dokumentácii nenachádza

vyhodnotenie ponúk komisiou sa nedá odkontrolovať z dôvodu chýbajúcej výzvy a súťažných podkladov

Vzhľadom na neúplnosť dokumentácie z obstarávania došlo k porušeniu internej smernice, v zmysle ktorej je osoba odborne spôsobilá povinná evidovať všetky vyžiadané doklady a uchovávať ich po dobu päť rokov a taktiež nebol dodržaný postup obstarávania v zmysle smernice.

5. Určené meradlá v zmysle zákona o metrológii č. 142/2000 Z.z.

Podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk zo dňa 29. 4. 2009 ponuky predložili traja uchádzači. Všetci uchádzači splnili podmienky účasti v súťaži, najvyššie bodové hodnotenie získlal uchádzač V.I.Trade s.r.o. Nitra s cenovou ponukou 21 564,80 € bez DPH s ktorým komisia navrhla uzatvoriť zmluvný vzťah. Rámcová zmluva č. 48/2009 – O - S bola uzatvorená dňa        28. 5. 2009.

V predloženej dokumentácii chýbajú ponuky uchádzačov preto nie je možné vykonať kontrolu správnosti vyhodnotenia súťaže. Nakoľko v predloženej dokumentácii chýbajú doklady došlo k porušeniu internej smernice v časti evidencie a archivácie dokladov.

6. Prehliadky EPS hlásičov v OST a kotolniach v správe TEHO s.r.o.

	Na základe zmluvy o vykonávaní pravidelných prehliadok a mimozáručného servisu EPS č. 2008/02 pre OST a kotolne v správe TEHO s.r.o. zo dňa 1. 10. 2008 služby poskytuje spoločnosť Ti – M – el Security s.r.o. Košice.

	Dokumentácia z výberu dodávateľa bola predložená na základe dodatočného vyžiadania kontrolnou skupinou. Predložená dokumentácia je neúplná, keď chýbajú doklady o oprávnení podnikať a čestné prehlásenia o nepozastavení podnikateľskej činnosti, ktoré boli uchádzači povinný predložiť v zmysle výzvy na predloženie ponuky. Taktiež chýba cenová ponuka uchádzača KELCOM INTERNATIONAL Poprad s.r.o.. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zo dňa 17. 9. 2008 nie je podpísaná členmi komisie.

	Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je možné odkontrolovať správnosť vyhodnotenia súťaže. Zároveň došlo k porušeniu internej smernice platnej od 31. 3. 2006 v zmysle ktorej je daná povinnosť evidovať všetky vyžiadané doklady a uchovávať ich po dobu päť rokov na každú zadanú zákazku.

7. Služby spojené s odbornou prehliadkou a skúškou tlakových nádob stabilných – opakovaná prehliadka

	Výzva na predloženie ponuky spolu so súťažnými podkladmi bola zaslaná trom dodávateľom. Cenovú ponuku v lehote na predladanie ponúk predložili všetci oslovení uchádzači.
	Podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk zo dňa 20. 1. 2010 všetci uchádzači predložili požadované doklady. Nakoľko uchádzač MM – staviteľstvo s.r.o. Ľubotice nemal oprávnenie na požadovaný predmet obstarávania, jeho ponuka nebola hodnotená.
	Na základe vyhodnotenia jediného kritéria najnižšej ceny bolo komisiou doporučené objednať služby od uchádzača GASKOR – Ing. J. K., Hrčeľ, ktorého cenová ponuka bola     50 651 € bez DPH.

Kontrolou predloženej dokumentácie z obstarávania bolo zistené:

	Podľa internej smernice „Postup v procese verejného obstarávania...“ platnej od             1. 2. 2009 pri zadaní zákazky pri vyššom finančnom limite obstarávateľ výzvou osloví najmenej troch dodávateľov. Pri oslovení využíva systém hodnotenia dodávateľov vypracovaný na základe systému manažérstva kvality zavedený a používaný v podmienkách spoločnosti TEHO s.r.o. Využíva aj databázu možných dodávateľov dostupnú na internetových stránkach.

	Tým, že obstarávateľ oslovil výzvou na predloženie ponuky dodávateľa, ktorý v predmete podnikania nemá činnosť na požadovaný predmet obstarávania, došlo k osloveniu len dvoch dodávateľov a tým k porušeniu internej smernice.

	Ďalej bolo zistené, že v dokumentácii sa nenachádza príkaz riaditeľa na menovanie členov komisie. Podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk sa vyhodnotenia zúčastnila len dvojčlenná komisia, čím došlo k porušeniu internej smernice. Podľa internej smernice obstarávateľ na otváranie a vyhodnotenie ponúk zriadi najmenej trojčlennú komisiu, ktorá sa zriaďuje na príkaz riaditeľa spoločnosti.


	Povinnosť osloviť výzvou na predloženie ponuky najmenej troch dodávateľov sa v zmysle internej smernice platnej od 1. 2. 2009 vzťahuje tak na zadávanie zákaziek pri vyššom limite ako aj na zadávanie zákaziek pri nižšom finančnom limite.	
	Nedodržanie tejto povinnosti, keď výzvou boli oslovení len dvaja dodávatelia bolo zistené aj pri zadávaní nasledovných zákaziek:

	Periodická deratizácia, havarijná dezinsekcia a dezinfekcia, úspešný uchádzač DERATEX – EKO, Košice s cenovou ponukou 6 596,17 € bez DPH

Vykonanie pravidelných prehliadok EPS, úspešný uchádzač Ti – M – el Security s.r.o. Košice s cenovou ponukou 7 603,60 € bez DPH
Realizácia živičných povrchových úprav chodníkov a komunikácií, úspešný uchádzač ASTEX s.r.o. Košice s cenovou ponukou 252 € bez DPH (súčet jednotkových cien jednotlivých položiek)
Automatická kompenzácia jalovej zložky elektrickej energie na 15 – tich OST, úspešný uchádzač BEFRA elektroservis Dvory nad Žitavou s cenovou ponukou 1 767 € bez DPH
	Oprava zabezpečovacieho zariadenia kotolne L IX, úspešný uchádzač Ti – M – el Security s.r.o. Košice s cenovou ponukou 2 169,91 € bez DPH. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk, ktorú je zodpovedný pracovník povinný vyhotoviť v zmysle internej smernice predložená nebola.

8. Rokovacie konanie bez zverejnenia

	Spoločnosť na zabezpečenie dodávok tovarov, služieb a prác pre rok 2010 realizovala výber dodávateľov aj rokovacím konaním bez zverejnenia.

	Možnosť použitia rokovacieho konania má spoločnosť upravenú v internej smernici platnej od 1. 2. 2009 v ktorej je presne špecifikované za splnenia akých podmienok je možné uskutočniť rokovacie konanie. Nakoľko sa nejednalo o zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľ mal postupovať podľa internej smernice.
	Obstarávateľ však používal rokovacie konanie s odvolaním sa na zákon o verejnom obstarávaní § 58 – rokovacie konanie bez zverejnenia.

	S odvolaním sa na ustanovenie § 58 ods. 1 písm. j) bod 3 – opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzatvorenia pôvodnej zmluvy bolo rokovacie konanie použité napr. v týchto prípadoch:

	Zemné výkopové práce pri havarijných opravách podzemných teplovodných rozvodov, dodávateľ MALPRA Slovakia s.r.o. Košice

Chemické čistenie rozvodov ÚK, TÚV a technologických zariadení OST a PK, dodávateľ D. K. – DUKO, Košice

Rokovacie konanie podľa § 58 ods. 1 písm. j) sa môže použiť ak ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
	sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe verejnej súťaže alebo užšej súťaže,
	informácia o zadávaní zákazky rokovacím konaním bez zverejnenia bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky a

opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.

Z uvedeného vyplýva, že rokovacie konanie sa môže použiť len za splnenia všetkých troch podmienok a nie iba jednej tak, ako to realizoval obstarávateľ. Použitie rokovacieho konania pri týchto zákazkach nebolo možné ani v zmysle internej smernice, podľa ktorej mala spoločnosť postupovať.
	Výber dodávateľov bol realizovaný v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, ako aj v rozpore s internou smernicou.

Kontrolovaný subjekt v stanovenej lehote ku kontrolným zisteniam nepodal námietky.

Súčasťou správy o výsledku kontroly sú prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.

Záver

Kontrolné zistenia poukázali na:

	nesplnenie jedného z prijatých opatrení z predchádzajúcej kontroly
	nerealizovanie výberu dodávateľov prác v zmysle internej smernice

pri niektorých realizovaných výberoch dodávateľov neboli dodržané postupy v zmysle interných smerníc
spoločnosť v niektorých prípadoch nearchivuje dokumentáciu z verejného obstarávania v zmysle interných smerníc


V Košiciach,  31. 10. 2011




Ing. Hana Jakubíková
      hlavný kontrolór mesta Košice
























- Text správy neprešiel jazykovou úpravou -

