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Návrh uznesenia: 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje: 

 
1. Zabezpečenie procesu realizácie e-aukcií v podmienkach Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka: 

a) alternatíva č. 1 - prostredníctvom externej spoločnosti vykonávajúcej elektronické 
aukcie  

 
a l e b o 

 
alternatíva č. 2 - zakúpením licencie softvéru na elektronické aukcie  
 
a l e b o 

 
alternatíva č. 3 - zakúpením licencie softvéru na elektronické aukcie pre realizáciu 

zákaziek s nízkou hodnotou a podprahových zákaziek. Podlimitné 
a nadlimitné zákazky realizovať prostredníctvom externej 
spoločnosti. 

 
b) zvýšením počtu zamestnancov MÚ o jedného zamestnanca pre elektronické verejné 

obstarávanie  
 

2. Z navýšenia príjmov z dane fyzických osôb vyčleniť: 
 

a) alternatíva č. 1 – 36 057 € na kapitálové výdavky - na zakúpenie časovo 
neobmedzenej licencie elektronického softvéru na elektronické aukcie, 850 € na bežné 
výdavky na ročný poplatok za hosting, zálohovanie dát, hotline, help desk a 3 495 € na 
bežné výdavky na technické zabezpečenie (zariadenie kancelárie a jej vybavenie 
kancelárskou technikou)  

 
alebo 

 
alternatíva č. 2 – 11 936 € na kapitálové výdavky – na prvú splátku licencie 

elektronického softvéru na elektronické aukcie vrátane asistenčnej 
užívateľskej podpory a 3 495 € na bežné výdavky na technické 
zabezpečenie (zariadenie kancelárie a jej vybavenie kancelárskou 
technikou)  

 
 

b) 5 742 € na bežné výdavky spojené s prijatím nového pracovníka pre elektronické 
verejné obstarávanie  

 
 
 
 
 
 
 



 3 

Dôvodová správa 
 
Rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 1.7.2009 

k bodu 12. – Realizácia e-aukcií v mestskej časti Bratislava-Petržalka – bolo prerušené. 
Uznesením č. 420 uložilo miestne zastupiteľstvo prednostovi miestneho úradu, aby 
pokračoval v e-aukciách do ďalšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva formou projektu 
ePilot spoločnosti NAR marketing, s. r. o., Ostrava.  

 
 

ČASOVO NEOBMEDZENÁ LICENCIA SOFTVÉRU 
 
V priebehu dvoch mesiacov trvania projektu ePilot uskutočnili pracovníci MÚ za 

podpory spoločnosti NAR marketing, s.r.o., 14 e-aukcií. Celková dosiahnutá úspora 
predstavuje sumu 157 291 €, pričom priemerná úspora na jednu aukciu bola 17,58 %. 

V rámci projektu realizoval e-aukcie vo funkcii administrátora Ing. Richard Urbanovič 
z oddelenia ÚRaD. Túto činnosť vykonával na úkor svojich ostatných pracovných povinností, 
keďže pri príprave a priebehu e-aukcií strávil dovedna 75 percent svojho pracovného času. 
Pritom v rámci verejného obstarávania šlo o časovo najmenej náročnú časť, pretože podstatne 
viac času (odborných vedomostí, skúseností) si vyžaduje špecifikácia predmetu obstarania 
a podmienok, za akých bude predmet obstarania dodaný (v prípade rozsiahlych zákaziek aj 
niekoľko mesiacov). Práve z tohto dôvodu je prijatie nového pracovníka, ktorý by sa venoval 
iba verejnému obstarávaniu, nevyhnutnosťou.   
 

 
Výsledky e-aukcií realizovaných v rámci projektu ePilot (07. - 08. 2009) 
 

Názov aukcie Objem € 
Najlepšia 
ponuka € 

Výška 
úspory € 

Výška 
úspory % 

Znižovanie energ. nár. - MŠ Bulíkova 25 44 132,42 44 132,42 0,00 0 
Znižovanie energ. nár. - MŠ Gessayova 31 44 132,42 44 132,42 0,00 0 
Znižovanie energ. nár. - MŠ Šustekova 33 44 132,42 44 034,69 97,73 0,22 
Znižovanie energ. nár. - MŠ Rovniankova 44 132,42 43 868,74 263,68 0,6 
Znižovanie energ. nár. - MŠ Rontgenova 16 - A 67 729,39 59 065,00 8 664,39 12,79 
Znižovanie energ. nár. - MŠ Iljušinova 1 - A 77 097,03 64 408,00 12 689,03 16,46 
Oprava okien na MÚ Bratislava-Petržalka 12 937,50 12 537,50 400,00 3,09 
Znižovanie energ. nár. - MŠ Rontgenova 16 - B 32 676,19 32 664,25 11,94 0,04 
Znižovanie energ. nár. - MŠ Iljušinova 1 - B 31 325,39 27 998,54 3 326,85 10,62 
Nákup motor. vozidla pre SSS Vavilovova 18 17 285,00 15 550,00 1 735,00 10,04 
Nákup materiál. vybavenia - SSS Vavilovova 18 22 297,68 19 474,95 2 822,73 12,66 
Znižovanie energ. nár. - SSS Vavilovova 18 44 392,46 32 700,00 11 692,46 26,34 
Znižovanie energ. nár. - ZŠ Dudova 2 213 380,80 160 100,80 53 280,00 24,97 

Znižovanie energ. nár. - ZŠ Prokofievova 5 199 257,45 136 950,00 62 307,45 31,27 

 894 908,57 737 617,31 157 291,26  
Ceny sú uvedené bez DPH 
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Finančný objem všetkých najnižších ponúk po otvorení obálok 894 908,57 € 
Celková suma po e-aukciách 737 617,31 € 
Celková dosiahnutá úspora 157 291,26 € 
Najvyššia dosiahnutá úspora v € 62 307,45 € 
Najnižšia dosiahnutá úspora v €  0 € 
Priemerná úspora v €  11 235,09 € 
Najvyššia dosiahnutá úspora v % 31,27 % 
Najnižšia dosiahnutá úspora v % 0 % 
Priemerná úspora v %  17,58 % 
Ceny sú uvedené bez DPH 
 
LICENCIA NA SPLÁTKY  
 
Ďalšou možnosťou v rámci realizácií e-aukcií je zakúpenie časovo neobmedzenej licencie na 
splátky formou ročných licencií na prístup do virtuálne aukčnej siene. Po štyroch rokoch (tri 
splátky po 11 936 € a jedna splátka 2 999 €) získava licencia časovo neobmedzenú platnosť. 
 
EXTERNÁ SPOLOČNOSŤ 
 

Prvých šesť e-aukcií realizovala pre mestskú časť spoločnosť WELL Management, 
s.r.o. Keďže jej odmena závisí od výšky dosiahnutej úspory, je v jej záujme pripraviť každú e-
aukciu čo najlepšie. Z tohto dôvodu poskytuje spoločnosť WELL Management, s.r.o., svojim 
klientom poradenstvo už vo fáze prípravy súťažných podkladov a vďaka bohatým 
skúsenostiam vie klienta upozorniť na prípadné úskalia a problémy, ktoré by pri 
nedostatočne špecifikovaných kritériách predmetu obstarávania mohli vzniknúť a ohroziť tak 
úspešný priebeh e-aukcie. Poskytované služby, odborné vedomosti skúseného tímu 
pracovníkov, schopnosť osloviť širší okruh kvalitnejších dodávateľov, lepšie servisné, 
záručné a cenové podmienky, dlhoročné skúsenosti aj s náročnými, špecializovanými 
tendrami či audit každej e-aukcie dáva predpoklad na dosiahnutie vyšších úspor, ako pri 
realizácii e-aukcií pracovníkmi MÚ. Navyše odpadajú náklady na zakúpenie 
softvéru, kvalifikovanú implementáciu nových manažérskych procesov a metodík vrátane 
nákladov na zamestnancov, komunikačné a ďalšie režijné náklady.  
  
Výsledky e-aukcií realizovaných externou spoločnosťou (9. 6. 2009) 
 

Názov aukcie Objem € 
Najlepšia 
ponuka € 

Výška 
úspory € 

Výška 
úspory % 

Znižovanie energ. nár. - MŠ Bohrova - A 66 210,97 65 654,46 556,51 0,84 
Znižovanie energ. nár. - MŠ Bohrova - B 58 236,26 55 351,31 2 884,95 4,95 
Znižovanie energ. nár. - MŠ Lietavská - A 62 223,71 62 036,46 187,25 0,3 
Znižovanie energ. nár. - MŠ Lietavská - B 12 456,00 10 904,48 1 551,52 12,46 
Znižovanie energ. nár. - ZŠ Lachova - A 171 667,18 166 439,91 5 227,27 3,05 

Znižovanie energ. nár. - ZŠ Lachova - B 12 568,65 11 116,42 1 452,23 11,55 

 383 362,77 371 503,04 11 859,73  
 
Ceny sú uvedené bez DPH 
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Celková suma všetkých najnižších ponúk po otvorení obálok 383 362,77 € 
Celková suma po e-aukciách 371 503,04 € 
Celková dosiahnutá úspora 11 859,73 € 
Najvyššia dosiahnutá úspora v € 5 227,27 € 
Najnižšia dosiahnutá úspora v €  187,25 € 
Priemerná úspora v €  1 976,62 € 
Najvyššia dosiahnutá úspora v % 12,46% 
Najnižšia dosiahnutá úspora v % 0,30% 
Priemerná úspora v %  5,53% 
 
Ceny sú uvedené bez DPH 
 
SOFTVÉR A EXTERNÁ SPOLOČNOSŤ 
 

Počet verejných obstarávaní v priebehu kalendárneho roka závisí od schváleného 
plánu verejných obstarávaní na príslušný rok a od schválenia finančných prostriedkov na ich 
realizáciu miestnym zastupiteľstvom. Viac ako 80 % zo všetkých verejných obstarávaní 
predstavujú zákazky s nízkou hodnotou, pri ktorých nie sú dosahované úspory v takej výške, 
ako je tomu pri podlimitných či nadlimitných zákazkách. Napríklad v roku 2008 počítal plán 
verejného obstarávania s devätnástimi verejnými obstarávaniami v celkovej sume 97 837 928 
Sk, z toho zákaziek s nízkou hodnotou bolo 16. Plán verejného obstarávania na rok 2009 
počíta s 36 verejnými obstarávaniami (mimo podprahových zákaziek na znižovanie 
energetickej náročnosti v budovách škôl a školských zariadení) v celkovej sume 1 288 709 €, 
z ktorých 30 sú zákazky s nízkou hodnotou. Z tohto dôvodu prichádza do úvahy aj tretia 
alternatíva – zákazky s nízkou hodnotou a podprahové zákazky realizovať formou e-aukcií 
pracovníkmi miestneho úradu a pri podlimitných a nadlimitných zákazkách zadať ich 
prípravu a realizáciu externej spoločnosti, ktorá má s náročnými a zložitými verejnými 
obstarávaniami bohaté skúsenosti a v konečnom dôsledku ich vie pretaviť do výrazne vyšších 
úspor, ktoré pri veľkých objemoch nadlimitných a podlimitných zákaziek predstavujú 
významné finančné čiastky. 
 
NÁKLADY A ÚSPORY   
 
A) Náklady spojené s realizáciou e-aukcií za jeden rok pri jednorazovom zakúpení 
licencie a prijatí jedného zamestnanca 
 
externá spoločnosť   0 € 
   
NAR marketing softvér 36 057 € 
 ročný poplatok 850 € 
 zamestnanec 26 796 € 
 kancelária 3 495 € 
 Spolu 67 198 € 
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Predpokladaná úspora dosiahnutá za obdobie jedného roka  
 
schválený počet verejných obstarávaní 
(rok 2009) 36  
celkový objem 1 288 709 €   
predpokladaná úspora 10 % 128 871 €  
    
Úspora po odpočítaní nákladov 1. rok 2. rok 
externá spoločnosť 90 210 € 90 210 € 
NAR marketing 61 673 € 101 361 € 
 
 
 
Náklady spojené s realizáciou e-aukcií za jeden rok pri zakúpení licencie na splátky – 
doba splácania 4 roky – a prijatí jedného zamestnanca 
 
externá spoločnosť 0 € 
   
NAR marketing softvér 11 543 € 
 ročný poplatok 1 571 € 
 zamestnanec 26 796 € 
 kancelária 3 495 € 
 Spolu 43 405 € 
 
 
Predpokladaná úspora dosiahnutá za obdobie jedného roka počas splácania licencie 
 
schválený počet ver. obstarávaní 
(rok 2009) 36 
celkový objem 1 288 709 €  
predpokladaná úspora 10 % 128 871 € 
  
Úspora po odpočítaní nákladov 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 
externá spoločnosť 90 210 € 90 210 € 90 210 € 90 210 € 90 210 € 
NAR marketing 86 644 € 90 401 € 90 401 € 99 076 € 101 225 € 
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B) Náklady spojené s realizáciou e-aukcií za jeden rok pri jednorazovom zakúpení 
licencie bez nového zamestnanca 
 
 
externá spoločnosť   0 € 
   
NAR marketing softvér 36 057 € 
 ročný poplatok 850 € 
 zamestnanec 0 € 
 kancelária 3 495 € 
 Spolu 40 402 € 
 
 
Predpokladaná úspora dosiahnutá za obdobie jedného roka  
 
schválený počet verejných obstarávaní 
(rok 2009) 36  
celkový objem 1 288 709 €   
predpokladaná úspora 10 % 128 871 €  
    
Úspora po odpočítaní nákladov 1. rok 2. rok 
externá spoločnosť 90 210 € 90 210 € 
NAR marketing 88 469 € 128 021 € 
 
 
 
Náklady spojené s realizáciou e-aukcií za jeden rok pri zakúpení licencie na splátky – 
doba splácania 4 roky – bez nového zamestnanca 
 
externá spoločnosť 0 € 
   
NAR marketing softvér 11 543 € 
 ročný poplatok 1 571 € 
 zamestnanec 0 € 
 kancelária 3 495 € 
 Spolu 16 609 € 
 
 
Predpokladaná úspora dosiahnutá za obdobie jedného roka počas splácania licencie 
 
schválený počet ver. obstarávaní 
(rok 2009) 36 
celkový objem 1 288 709 €  
predpokladaná úspora 10 % 128 871 € 
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Úspora po odpočítaní nákladov 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 
externá spoločnosť 90 210 € 90 210 € 90 210 € 90 210 € 90 210 € 
NAR marketing 113 440 € 115 757 € 115 757 € 125 872 € 128 021 € 
 
 
 
Mzdové náklady (vrátane odvodov) na prijatie nového zamestnanca v roku 2009 

 
náklady na 1 mesiac 1 914 € 
náklady na 2 mesiace 3 828 € 
náklady na 3 mesiace 5 742 € 
 

 
 

Materiál bol prerokovaný dňa 7. 9. 2009 vo finančnej komisii, ktorá odporúča 
schváliť variant č. 1. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní : 4 
Za           : 4 
Proti        : 0 
Zdržal sa : 0 
 
 
 
 

Materiál bol prerokovaný dňa 17. 9. 2009 v miestnej rade, ktorá svojím uznesením 
číslo 437 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka odporúča: 

 
1. schváliť zabezpečenie procesu realizácie e-aukcií v podmienkach Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka zakúpením licencie softvéru na elektronické 
aukcie, 

 

2. neschváliť zvýšenie počtu zamestnancov MÚ o jedného zamestnanca pre elektronické 
verejné obstarávanie, 

 

3. vyčleniť 11 936 € na kapitálové výdavky na prvú splátku licencie elektronického 
softvéru na elektronické aukcie vrátane asistenčnej užívateľskej podpory a 3495 € na 
bežné výdavky na technické zabezpečenie (zariadenie kancelárie a jej vybavenie 
kancelárskou technikou) z navýšenia príjmov z dane fyzických osôb. 

 


