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Vec: Podozrenie zo zneužitia finančných prostriedkov pri firme Dúha, a.s. 

                                                                                                             OLAF – European Anti-Fraud 
Office

                                                                                       European Commission
                                                                             Rue Joseph II, 30

                                                                       1000 Brussels
                                                              Belgium

                                                                                    V Bruseli dňa 18.2.15

Vážené dámy a páni, 

Obraciam sa na vás s ďalším podnetom týkajúcim sa podozrenia z nehospodárneho 
využívania prostriedkov Európskej únie. Ide o verejné obstarávanie firmy Dúha, a.s. 

Firma Dúha, a.s. vyhlásila 01.07.2013 verejné obstarávanie s názvom "Technologické 
zariadenia pre projekt "Zavedenie vysokoproduktívnej zákazkovej výroby nábytku Dúha, 
a.s."". Predpokladaná hodnota zákazky pri tomto obstarávaní bola stanovená na 
3 129 443,80 eur bez DPH. Uvedená hodnota zákazky však je vzhľadom na bežné trhové 
ceny výrazne nadhodnotená. Na základe tohto umelo vysokého odhadu však následne firma 
Dúha, a.s. stanovila aj ďalšie podmienky, ktoré tak boli neopodstatnene reštriktívne. 

O dodanie spomínaných strojov prejavila záujem aj nemecká firma Michael Weinig AG, no 
vzhľadom na neprimerané podmienky pre ňu účasť v tomto obstarávaní nebola reálna. Firma 
Michael Weinig AG preto aj podala 26.11.2013 oficiálnu sťažnosť na slovenský Úrad pre 
verejné obstarávanie.  

Oskar Höfling sa tiež ako zástupca firmy Michael Weinig AG 5. februára 2014 stretol v 
Bruseli s vedúcim odboru generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku Európskej komisie 
Christopherom Toddom, aby ho bližšie informoval o tomto obstarávaní. Na stretnutí v Bruseli 
sa spolu s pánom Höflingom zúčastnil aj Pavol Král, ako konateľ firmy Král, s.r.o., ktorá je 
slovenským distribučným partnerom firmy Michael Weinig AG. Spomínaného stretnutia sa 
zúčastnil aj Holger Kunze, riaditeľ Európskej kancelárie VDMA (Zväz nemeckých výrobcov 
strojov a zariadení) v Bruseli. 

Firma Dúha, a.s. následne problémové obstarávanie dňa 26.05.2014 zrušila. No v novom 
obstarávaní zo dňa 28.08.2014 boli oproti pôvodnému obstarávaniu len nepatrné zmeny, 
pričom niektoré z týchto zmien navyše viedli k ešte neprimeranejším podmienkam v tomto 
obstarávaní. Nezmenila sa ani predpokladaná hodnota zákazky, ktorá mala do posledného 
centu rovnakú výšku, a teda 3 129 443,80 eur bez DPH. 

V novom obstarávaní firmy Dúha, a.s. bola pozmenená pôvodne neprimeraná dodacia lehota 
z jedného mesiaca na štyri mesiace. No súčasťou nového obstarávania už nebolo poskytnutie 
prvej platby, a tak mal víťaz obstarávania získať peniaze až po 180 dňoch po objednávke, 
dodaní, montáži a vyzdvihnutí. V novom obstarávaní tiež boli stanovené podmienky 
ekonomickej a finančnej spôsobilosti, ktoré v pôvodnom obstarávaní chýbali. 

Vzhľadom na to, že tieto podmienky firmy Dúha, a.s. vychádzali zo spomínanej vysoko 
nadhodnotenej sumy, je možné ich považovať za neodôvodnene prísne. Jednou z takýchto 
podmienok je požadovaná výška obratu vo výške 4 690 000 eur bez DPH za posledné 3 



hospodárske roky, prípadne pomernú časť tejto sumy, ak uchádzač prevádzkuje svoju činnosť 
kratšie obdobie. 

Medzi podmienkami obstarávania sú aj nasledovné požiadavky: "Uchádzač predloží 
zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 
zákazky za predchádzajúce tri roky (2011, 2012, 2013) v celkovej súhrnnej hodnote 
minimálne 500 000,- Eur bez DPH. Zoznam dodávok musí obsahovať minimálne dve 
zmluvy, ktoré majú rovnaký alebo podobný charakter ako je predmet zákazky, pričom 
aspoň jedna zmluva bola minimálne v hodnote 300 000,- eur bez DPH."

Vzhľadom na osobité zloženie obstarávaných strojov firmy Dúha, a.s. však ide o ďalšiu 
požiadavku, ktorá nutne veľmi zásadne obmedzuje okruh potenciálnych uchádzačov. 

Splnenie týchto podmienok je zjavne nerealistické. Firmy, ktoré by sa zúčastnili tohto 
obstarávania by museli byť schopné na požiadanie vydať 47 rozličných strojov od mnohých 
rôznych výrobcov. Tieto podmienky firmy Dúha, a.s. tak nutne a neodôvodnene povedú k 
ďalšiemu výraznému zníženiu okruhu potenciálnych uchádzačov v tomto verejnom 
obstarávaní, čo má tendenciu tiež výrazne zvýšiť dosiahnutú cenu v tomto obstarávaní. To je 
v rozpore s efektívnym využitím prostriedkov Európskej únie. Vzhľadom na obzvlášť 
zásadnú neprimeranosť podmienok firmy Dúha, a.s. a stav firiem v odvetví výroby 
drevospracujúcich strojov navyše existuje dôvodné podozrenie, že toto obstarávanie bolo 
namieru ušité vopred dohodnutej firme, ktorá ho ako jediná mohla reálne splniť. 

No okrem neprimeraných podmienok obstarávania je problémom aj to, že mnohé podmienky 
požadované firmou Dúha, a.s. sú nejasné. V zmluve napríklad nie sú dostatočne popísané 
jednotlivé stroje, pri skúšobnej prevádzke nie je uvedený plánovaný počet pracovných zmien, 
kapacita a kvalita výroby, a podobne. Rovnako pri povolenom maximálnom výpadku nie je 
uvedené, či je sledovaným obdobím mesiac alebo rok, koľko pracovných zmien bude mať 
toto obdobie a podobne. 

Nejasnosť týchto podmienok je navyše spojená s neobvykle prísnymi finančnými sankciami. 
Firmy, ktoré by sa preto skutočne chceli zúčastniť obstarávania firmy Dúha, a.s., by museli 
enormne navýšiť svoje ponuky, aby mohli kompenzovať riziká, ktoré sú spojené s 
nedodržaním týchto podmienok. 

Ďalšie informácie k tomuto prípadu prikladám v prílohe. Prosím dajte mi vedieť, či sa s 
uvedeným prípadom budete zaoberať a aký bude ďalší priebeh vášho šetrenia. Verím, že 
rýchle a efektívne vyriešenie tohto prípadu je aj vo vašom záujme. 

S pozdravom

Richard Sulík, predseda strany SaS a poslanec Európskeho parlamentu
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