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Návrh uznesenia	




Miestne zastupiteľstvo  



schvaľuje  


Správu z mimoriadnej kontroly na Útvare štrukturálnych fondov                 a verejného obstarávania mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, zameranej na kontrolu verejného obstarávania výberu odborného poradenstva pre vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ISRMO, kontrolu procesu poradenstva, kontrolu a súpis dokumentácie od poradcu
    


a/  s pripomienkami


b/  bez pripomienok

























Dôvodová správa








Na základe uznesenia MZ MČ B-NM č.09/38.3, zo dňa 13.10.2015, bola vykonaná mimoriadna kontrola Útvarom miestneho kontrolóra MČ B-NM, v súlade so Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM. Miestny kontrolór s pracovníkmi útvaru kontroly vykonal kontrolu na Útvare štrukturálnych fondov a verejného obstarávania MÚ B-NM, ktorá bola zameraná na kontrolu verejného obstarávania výberu odborného poradenstva pre vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ISRMO, kontrolu procesu poradenstva, kontrolu a súpis dokumentácie od poradcu. Cieľom kontroly bolo preveriť výber konzultačného a odborného poradenstva pri predkladaní ISRMO, celkový proces výkonu poradenstva a súvisiacu dokumentáciu.


























S p r á v a

z mimoriadnej kontroly na Útvare štrukturálnych fondov a verejného obstarávania mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, zameranej na kontrolu verejného obstarávania výberu odborného poradenstva pre vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ISRMO, kontrolu procesu poradenstva, kontrolu a súpis dokumentácie od poradcu
___________________________________________________________________



	Mimoriadna kontrola útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM bola vykonaná na základe uznesenia MZ MČ B-NM č.09/38.3 zo dňa 13.10.2015 v súlade so Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM na útvare štrukturálnych fondov a verejného obstarávania MÚ B-NM a bola zameraná na kontrolu verejného obstarávania výberu odborného poradenstva pre vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ISRMO, kontrolu procesu poradenstva, kontrolu a súpis dokumentácie od poradcu.
	Cieľom kontroly bolo preveriť výber konzultačného a odborného poradenstva pri predkladaní ISRMO, celkový proces výkonu poradenstva a súvisiacu dokumentáciu.

Program kontroly bol zameraný na:
____________________________

	Preverenie výberu odborného poradenstva pre vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ISRMO a čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov na konzultačné a odborné poradenstvo pri predkladaní ISRMO

Vypracovanie projektových návrhov na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky vrátane kontroly dokumentácie od poradcu.

Stav na úseku činnosti kontrolovaného útvaru štrukturálnych fondov a verejného obstarávania, zameranej na výber odborného poradenstva a čerpanie finančných prostriedkov na odborné poradenstvo pri predkladaní ISRMO, vypracovanie projektových návrhov o nenávratné finančné príspevky vrátane kontroly dokumentácie od poradcu, bol zisťovaný nepriamou kontrolou, t.j. štúdiom predložených dokladov, súvisiacich s predmetom kontroly. 
	

k bodu 1/

	V priebehu roka 2013 sa MČ B-NM, na základe rozhodnutia starostu MČ       B-NM, zapojila do výzvy OPBK pod kódom OPBK/2013/1.1./12-ISRMO vydanej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR). Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre financovanie projektov z Operačného programu Bratislavský kraj bolo možné predkladať v období od 01.01.2007 do 31.12.2015. Základným predpokladom prijateľnosti projektu boli splnené kritériá formálnej správnosti (úplnosť dokumentácie) a kritérií oprávnenosti projektu v zmysle podmienok definovaných vo výzve.

	Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6, ods.1, písm. b/, zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, predložila v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102, zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dňa 17.06.2013 výzvu na predloženie cenovej ponuky na zákazku na poskytnutie služby v súvislosti s vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský        kraj, kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO. Predmetom zákazky bolo odborné poradenstvo a konzultácie pre vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Víťazom výberového konania bola firma Fervent s.r.o., ktorej boli zadané práce dňa 19.08.2013 objednávkou č.388/2013, ktorá bola odsúhlasená starostom MČ B-NM. 

Projektové zámery žiadateľa MČ B-NM boli spracované do podoby dokumentácie žiadosti o NFP a povinných príloh k žiadosti, t.j. opis projektu, technická dokumentácia a rozpočet projektu. Vypracovaná dokumentácia projektov     v papierovej a elektronickej forme v požadovanom počte vyhotovení bola predložená na MPaRV SR dňa 25.09.2013. Obsahovala 7 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, spracovaných do integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti – Nové Mesto (ISRMO). 

	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo dňa 25.03.2014 žiadateľovi, t.j. MČ B-NM, rozhodnutia o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok v súlade s § 14 a následných zákona č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Jedná sa o príspevky na projekty: Revitalizácia verejného priestranstva Rešetková-Osadná (408.508,64 €), Rekonštrukcia parku Hálkova (449.595,59 €), Obnova ZŠsMŠ Odborárska (630.222,96 €), Obnova ZŠsMŠ Za kasárňou (764.782,89 €), Obnova ZŠsMŠ Česká (662.229,05 €). Dňa 09.05.2014 vydalo ministerstvo rozhodnutie na projekt Rekonštrukcia komunitného centra Ovručská (286.502,68 €)  a na projekt Obnova ZŠsMŠ Riazanská (522.945,04 €). Podľa odôvodnenia „MPaRV SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj schválil žiadosti na základe výsledkov odborného hodnotenia žiadostí a overenia aplikácie výberových kritérií overovacou komisiou. Žiadateľ splnil podmienky poskytnutia pomoci.“

	Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6, ods.1, písm. b/, zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, dňa 17.06.2013 vyhlásila výzvu na predloženie cenovej ponuky na zákazku na poskytnutie služby v súvislosti s vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Jednalo sa o :
	konzultácie a poradenstvo pre vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v počte 8 samostatných žiadostí predložených v rámci jednej integrovanej stratégie rozvoja mestskej časti,

konzultácie a poradenstvo pre vypracovanie povinných príloh pre 8 žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
konzultácie a poradenstvo pre vypracovanie Integrovanej stratégie mestskej oblasti MČ BA-Nové Mesto,
konzultácie a poradenstvo pre prípravu realizačnej projektovej dokumentácie,
vykonanie formálnej kontroly pre 8 žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
konzultácie a poradenstvo pre registráciu 8 žiadostí v ITMS,
konzultácie a poradenstvo pre prípravu súťažných podkladov pre verejné obstarávanie.
  	Kritériom súťaže bola konečná cena vrátane konzultácií. Cena za predmet zákazky mala zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako celku a za jednotlivé položky. Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky bola najnižšia cena zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. Uchádzač v rámci svojej ponuky mal predložiť opis predmetu zákazky a fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky v lehote na predloženie ponuky: 21.06.2013 do      12.00 hod..
	Podľa Zápisnice o vykonaní prieskumu trhu zo dňa 24.06.2013 bol prieskum vykonaný elektronicky. Oslovení boli štyria uchádzači: Fervent, s.r.o.,           PAPILOS, s.r.o., Edukon, s.r.o. a SWOT spol. s r.o.. V lehote do 21.06.2013 do 12.00 hod. boli predložené 4 ponuky (oslovení uchádzači). Vybraný bol uchádzač Fervent, s.r.o.. Vyhodnotenie prieskumu trhu uskutočnila komisia v zložení :        JUDr. Jaroslav Matovič, Ing. Daša Effenbergerová a Ing. Ľudovít Kollárik. Vyhodnotenie prieskumu trhu schválil Mgr. Rudolf Kusý, starosta MČ B-NM.
	Na základe výzvy na predkladanie cenovej ponuky na odborné poradenstvo a konzultácie boli od oslovených firiem predložené ponuky na predmet zákazky a výpisy z OR SR:
- Fervent, s.r.o.           – celková cena s DPH – 11.640,00 €
- PAPILOS, s.r.o.        – celková cena s DPH – 11.940,00 €
- SWOT,  spol. s r.o.   – celková cena s DPH – 11.982,00 €
- Edukon, s.r.o.           – celková cena s DPH – 12.216,00 €
Cenové  ponuky  boli  predložené  včas. Výpis z obchodného registra nebol doložený 
u firmy Edukon, s.r.o. .
	Keďže jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky bola najnižšia cena, firme Fervent s.r.o., boli zadané dňa 19.08.2013 objednávkou č.388/2013  (odsúhlasená starostom) vyššie uvedené služby. Vystaveniu objednávky predchádzalo vystavenie žiadanky na predmetnú objednávku, ktorá bola odsúhlasená zodpovednými zamestnancami MÚ a prednostom MÚ B-NM. 
O rozsahu vykonaných prác, konzultácií a poradenstva, ktoré prevzala vedúca UŠFaVO dňa 02.10.2013 bol doložený doklad, „Pracovný výkaz pri odbornom poradenstve ISRMO, práca vykonávaná na úrade a cez internet, telefón a mail od 20.08.2013 do podania projektov 2.10.2013“. Na uvedenom doklade sú v rozsahu 233 hodín vykázané práce pri odbornom poradenstve ISRMO :
podklady k jednotlivým projektom vrátane dokončenia príloh, ITMS, tlač Draftov a kontrola, tlač originálov, sumarizácia a balenie. Žiadosti o NFP boli prijaté na MPaRV SR dňa 02.10.2013.
Kontrolou fakturácie bolo zistené, že firma Fervent, s.r.o. vystavila dňa 22.10.2013 faktúru č.2013 011  na dohodnutú finančnú čiastku, t.j. celková cena bez DPH: 9.700,00 €,  20% DPH: 1.940,00 € a celková fakturovaná suma: 11.640,00 €. Dňa 30.10.2013 bola schválená finančná operácia vedúcou finančného oddelenia v zastúpení a prednostom MÚ, a to na základe vykonanej predbežnej kontroly v zmysle zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (likvidačný list k faktúre č.1 516). Uvedená finančná operácia bola rozpočtovo krytá. Dodávateľskej firme Fervent, s.r.o. bola dňa 31.10.2013 uhradená fakturovaná suma 11.640,00 € na účet uvedený na dodávateľskej faktúre.  

	V Návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2014 v časti monitoringu a hodnotení prvku 1.1.5: Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania (Získavanie nenávratných finančných príspevkov z eurofondov, grantov a dotácií) bolo nesprávne uvedené: „Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov bolo realizované na konzultačné a odborné poradenstvo pri predkladaní ISRMO v objeme 8.475,50 €“. Poradensko-konzultačné služby ako špeciálne služby sú zaradené do ekonomickej klasifikácie 637005.
	Kontrolou uvedeného bolo zistené, že Hospodárske stredisko č.0028 (Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania) finančné prostriedky v uvedenom rozsahu použilo ako výdaje na všeobecné služby zabezpečované dodávateľským spôsobom, ktoré sú zaradené do ekonomickej klasifikácie 637004:
	realizáciu elektronickej aukcie (115,20 €), eBIZ Corp s.r.o.

      VO č.497/2013, objednávka č.194/2014 
-     tlač 5-stranného letáku - 23.000 ks (2.337,50 €), GARMONDNITRA
      VO č.18/2014, objednávka č.224/2014     
	obálky - potlač ( 495,60 €), HV Print s.r.o.

VO č.936/2014, objednávka č.225/2014
	služby spojené s vypracovaním verejného obstarávania - mandátna zmluva         (2.160,00 €), MP Profit s.r.o. – Obnova ZŠsMŠ Česká, Odborárska a Za kasárňou

      VO č.339/2014, zmluva č.34/2014
	služby spojené s vypracovaním verejného obstarávania - mandátna zmluva (720,00 €), MP Profit s.r.o. – Komunitné centrum Ovručská

VO č.339/2014, zmluva č.34/2014 
	služby spojené s vypracovaním verejného obstarávania - mandátna zmluva (720,00 €), MP Profit s.r.o. – Park Rešetkova-Osadná

VO č.339/2014, zmluva č.34/2014
	služby spojené s vypracovaním verejného obstarávania - mandátna zmluva (1.440,00 €), MP Profit s.r.o. – Park Hálkova a Komunitné centrum Ovručská

VO č.339/2014, zmluva č.34/2014
     -    dodanie informačných veľkoplošných reklamných tabúľ - ZŠsMŠ Česká                       
          a  ZŠsMŠ Za kasárňou (487,20 €), Maam ADASO s.r.o.  
          VO č.1925/2014, zmluva č.192/2014, objednávka č.658/2014 a 659/2014.
	
Rámcová mandátna zmluva č.34/2014 MČ B-NM, ktorá bola uzatvorená na  zabezpečenie vykonania služieb spojených s verejným obstarávaním bola podpísaná dňa 25.02.2014.
	Podľa vyjadrenia vedúcej ÚŠFaVO verejné obstarávanie pre projekt Komunitné centrum Ovručská bolo opakovane realizované pre nesúlad s rozpočtom. „Všetky fa a úkony boli v súlade s mandátnou zmluvou, nakoľko VO bolo na kontrole na riadiacom orgáne operačného programu a neboli k nemu žiadne pripomienky, boli uznané všetky postupy.“
	Z uvedeného vyplýva, že ďalšie finančné prostriedky na odborné poradenstvo pre vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ISRMO v roku 2014 a ani v roku 2015 čerpané neboli.
	
	V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie všeobecných služieb dodávateľským spôsobom súvisiace s projektami ISRMO v objeme    3.702,00 €. Jednalo sa o:
	dodanie a inštalácia veľkoplošných reklamných informačných tabúľ v zmysle rámcovej zmluvy č.192/2014 a jej dodatku a vystavených objednávok (po 1 ks     á 243,60 €, vrátane DPH, na každý projekt ISRMO), Maam ADASO, s.r.o.

-  Park Rešetkova-Osadná a ZŠsMŠ Riazanská - 487,20 €
      -  Park Hálkova a Obnova ZŠsMŠ Odborárska - 487,20 €
      -  Komunitné centrum Ovručská - 243,60 €,
 -    dodanie pamätných plakiet v zmysle rámcovej zmluvy č.192/2014 a objednávky    
      č.9/2014 (spolu 11 ks á 224,40 €, vrátane DPH):
       Za kasárňou-2 ks, Odborárska-1 ks, Česká-3 ks, Riazanská-2 ks, Park            
       Rešetkova-Osadná-1 ks , Park Hálkova-1 ks, KC Ovručská-1 ks 
       Maam ADASO, s.r.o. , spolu - 2.468,40 € s DPH,
-     stanovenie ukazovateľov dosiahnutej energetickej úspory po realizovaní 
      úsporných opatrení a oprava energetického certifikátu v Inforegu pre projekt     MŠ Rešetkova-Osadná - objednávka č.417/2015
      Energetická certifikácia budov, s.r.o. - 240,00 €,
-     vypracovanie energetického certifikátu - Komunitné centrum Ovručská, 
 objednávka č.455/2015
       Delphia, s.r.o. - 360,00 €.

	K predmetu kontroly súvisiacej s realizáciou odborného poradenstva ISRMO sa vyjadrila vedúca ÚŠFaVO MÚ B-NM:
„Na základe požiadaviek kladených riadiacou dokumentáciou na vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo starostom MČ prijaté rozhodnutie o posilnení kontroly a dopracovania podkladov externou spoločnosťou. Bolo uskutočnené verejné obstarávanie a následne firma vyčlenila tím na spoluprácu medzi útvarom štrukturálnych fondov. Rozhodnutie vychádzalo zo skutočnosti, že na útvare je poddimenzovaný počet pracovníkov (pracuje len jeden pracovník a podáva sa až 7 projektov) a termín na podanie žiadosti je veľmi krátky. V časovom strese by nebol čas na opätovnú kontrolu a oprava prípadnej chyby pri žiadostiach z fondov európskej únie nie je možná, prípadne má za následok korekcie až vyradenie projektov z procesu hodnotenia.“
	

k bodu 2/

	Vedúcou útvaru štrukturálnych fondov a verejného obstarávania MÚ B-NM bola kontrolnej skupine na požiadanie predložená k nahliadnutiu dokumentácia súvisiaca s predmetom kontroly, t.j. sedem žiadostí o nenávratný finančný príspevok vrátane príloh, sedem rozhodnutí o schválení žiadostí o NFP a zmluva o poskytnutí NFP v zmysle vyššie uvedeného v bode č.1/. 
	Žiadosti o NFP okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahujú názov projektu, miesto realizácie projektu, ciele projektu a stručný popis projektu. Okrem uvedeného obsahujú časový rámec realizácie projektu, hodnoty merateľných ukazovateľov, rozpočet, zdroje financovania, súlad s horizontálnymi prioritami           a povinné prílohy k žiadosti o NFP.
Prílohu č.1 rozhodnutí o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok v zmysle vyššie uvedeného v bode č.1/, tvorí sumarizácia oprávnených výdavkov (investičné náklady - stavebné práce, neinvestičné náklady - riadenie projektu, informovanie a publicita).
	Uzatvorené zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vrátane príloh, obsahujú okrem identifikácie poskytovateľa (MPaRV SR) a prijímateľa (MČ   B-NM) aj výdavky projektu, komunikácia zmluvných strán a kontaktné údaje, špecifické podmienky (systém financovania - refundácia oprávnených výdavkov, podmienky poskytovania plnenia podľa zmluvy, premlčacia doba), záverečné ustanovenia (zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR). Prílohy tvoria všeobecné zmluvné podmienky, predmet podpory NFP (informácie o projekte) a podpisové vzory.
	Poskytnutie  NFP je zmluvne zabezpečené systémom refundácie, pričom prijímateľ je povinný uhradiť výdavky dodávateľom projektu z vlastných zdrojov a tie  budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom z bankového účtu na základe skutočne uhradených nákladov podľa predložených účtovných dokladov spolu so žiadosťou o platbu. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi sumu nenávratného finančného príspevku vo výške 95 % zo schválených oprávnených výdavkov na základe predložených žiadostí o preplatenie výdavkov na realizáciu projektov. Preplácanie končí dňom ukončenia projektu, najneskôr do 31.12.2015.
V čase konania kontroly  nebolo ukončené celkové zúčtovanie refundovaných oprávnených výdavkov realizovaných projektov s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku MPaRV SR. 

Investičné akcie obsiahnuté v spracovanej „Integrovanej stratégii rozvoja mestskej oblasti – Nové Mesto (ISRMO)“, boli po ich ukončení zaradené ako majetok obce do používania na základe protokolov o zaradení dlhodobého majetku do používania.  

Vzhľadom na vyššie uvedené zistené skutočnosti možno konštatovať, že prieskum trhu a výber dodávateľa poskytnutej špeciálnej služby - konzultácie a poradenstvo pre vypracovanie ISRMO MČ Bratislava-Nové Mesto, bol uskutočnený v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 
Doklady, preukazujúce rozsah vykonaných prác súvisiacich s konzultáciou a odborným poradenstvom ISRMO, boli ku kontrole doložené k nahliadnutiu  a nachádzajú sa na kontrolovanom Útvare štrukturálnych fondov a verejného obstarávania MÚ B-NM.

Z á v e r :

	Vykonanou mimoriadnou kontrolou Útvaru štrukturálnych fondov a verejného obstarávania MÚ B-NM, zameranou na preverenie výberu konzultačného a odborného poradenstva pri predkladaní ISRMO, procesu výkonu poradenstva a súvisiacej dokumentácie, neboli zistené nedostatky.
	Kontrolná skupina preverila výber odborného poradenstva pre vypracovanie   7 žiadostí o nenávratný finančný príspevok ISRMO a čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov na konzultačné a odborné poradenstvo pri predkladaní ISRMO, čerpanie ďalších finančných prostriedkov súvisiacich s integrovanou stratégiou rozvoja mestskej oblasti, ako i dokumentáciu súvisiacu s vypracovanými projektovými návrhmi na podanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky.
	Prieskum trhu a výber dodávateľa poskytnutej špeciálnej služby - konzultácie a poradenstvo pre vypracovanie ISRMO MČ B-NM, bol uskutočnený v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
	Vypracovaná dokumentácia projektov bola predložená na MPaRV SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj, ktorý žiadosti o NFP schválil na základe výsledkov odborného hodnotenia žiadostí a overenia aplikácie výberových kritérií overovacou komisiou, t.j. žiadateľ - MČ B-NM splnil podmienky poskytnutia pomoci.
	Z vykonanej mimoriadnej kontroly bola spísaná správa, ktorá bola prerokovaná s prednostom MÚ B-NM a vedúcou ÚŠFaVO MÚ B-NM. Nakoľko neboli zistené nedostatky, nie je potrebné k správe z mimoriadnej kontroly prijímať ukladacie uznesenie.	

























