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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e

doplnenie uznesenia MZ č. 438 o body:

b) schvaľuje realiz�ciu podprahov�ch z�kaziek a z�kaziek s n�zkou hodnotou formou 
centr�lneho verejn�ho obstar�vania pre cel� mestsk� časť zamestnancom miestneho �radu,

c) z rozpočtu mestskej časti - z prostriedkov �veru na znižovanie energetickej n�ročnosti 
v budov�ch šk�l a školsk�ch zariaden� – vyčleniť finančn� prostriedky v predpokladanej 
v�ške 36 057 € na kapit�lov� v�davky na zak�penie časovo neobmedzenej licencie 
elektronick�ho softv�ru na elektronick� aukcie v z�ujme efekt�vneho využitia prostriedkov 
z tohto �veru,

d) schvaľuje zmenu organizačnej štrukt�ry Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-
Petržalka k 1. 1. 2010 - vytvorenie refer�tu verejn�ho obstar�vania na oddelen� vn�tornej 
spr�vy a informatiky a prijatie nov�ho pracovn�ka na refer�t verejn�ho obstar�vania.
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D�vodov� spr�va

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnut� dňa
29. 9. 2009 schv�lilo Uznesenie č. 438 o zabezpečen� procesu realiz�cie verejn�ch 
obstar�van� a e-aukci� v podmienkach Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
prostredn�ctvom externej spoločnosti vykon�vaj�cej elektronick� aukcie.

Toto uznesenie navrhujeme doplniť z nasledovn�ch d�vodov:

- podľa z�kona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstar�van� a o zmene a doplnen� 
niektor�ch z�konov v znen� neskorš�ch predpisov je podľa § 9, čl. 1 „verejn� 
obstar�vateľ a obstar�vateľ povinn� pri zad�van� z�kaziek postupovať podľa tohto 
z�kona“,  

- za proces verejn�ho obstar�vania je podľa tohto z�kona zodpovedn� vždy verejn� 
obstar�vateľ, 

- o postupoch použit�ch vo verejnom obstar�van� rozhoduje takisto vždy verejn� 
obstar�vateľ, 

- podľa § 6, čl. 1 „Verejn� obstar�vateľ na �čely tohto z�kona je 
a) Slovensk� republika zast�pen� svojimi org�nmi,
b) obec,
c) vyšš� �zemn� celok,
d) pr�vnick� osoba, ktor� spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
e) združenie pr�vnick�ch os�b, členom ktor�ho je aspoň jeden z verejn�ch 

obstar�vateľov uveden�ch v p�smen�ch a) až d).“ 
- podľa § 116, čl. 3 „Činnosť vo verejnom obstar�van� m�že verejn� obstar�vateľ, 

obstar�vateľ a osoba podľa § 7 vykon�vať prostredn�ctvom inej osoby,  ktor� je 
podnikateľom a ktor� m�že �rad požiadať o registr�ciu; t�mto nie je dotknut� 
zodpovednosť verejn�ho obstar�vateľa, obstar�vateľa a osoby podľa § 7 podľa tohto 
z�kona.“

Z vyššie uveden�ho vypl�va, že podľa z�kona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstar�van� 
je verejn�m obstar�vateľom Mestsk� časť Bratislava-Petržalka. O procese verejn�ho 
obstar�vania a postupoch použit�ch vo verejnom obstar�van� m�že teda rozhodovať jedine 
mestsk� časť prostredn�ctvom svojho štatut�rneho z�stupcu.

Podľa § 116 m�že s�ce verejn� obstar�vateľ vykon�vať činnosť prostredn�ctvom inej 
osoby, no jeho zodpovednosť pred z�konom t�m nie je dotknut�. V pr�pade, že �rad pre 
verejn� obstar�vanie zist� v procese veren�ho obstar�vania pochybenia, udel� pokutu 
verejn�mu obstar�vateľovi (mestskej časti), nie n�m poverenej osobe. Vzniknut� škodu si 
m�že n�sledne verejn� obstar�vateľ uplatňovať u n�m poverenej osoby, čo m�že byť v praxi
komplikovan� a zdĺhav� proces.

* * *

Ako vypl�va z pr�lohy č. 1, predpokladan� objem verejn�ho obstar�vania pre rok 
2010 za cel� mestsk� časť predstavuje sumu 6 105 729 €. Na z�klade doterajš�ch sk�senost� 
možno pri realiz�cii e-aukci� predpokladať priemern� �sporu vo v�ške 15 %, t.j. 915 859 €.
Pri odmene 30 % z usporenej sumy by odmena pre extern� spoločnosť predstavovala sumu 
274 758 €, ku ktorej treba pripoč�tať ešte 19 % DPH – celkov� suma by teda bola 326 962 €.
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Vzhľadom na s�časn� hospod�rsku kr�zu a potrebu racion�lneho nakladania s verejn�mi 
finančn�mi prostriedkami možno takto vynaložen� finančn� prostriedky, ktor� treba 
zakomponovať do už aj tak nap�t�ho bud�coročn�ho rozpočtu,  ťažko považovať za 
efekt�vnu a hospod�rnu invest�ciu. 

Sk�senosti in�ch miest a obc� s elektronick�m obstar�van�m uveden� v pr�lohe č. 2
jednoznačne ukazuj� na potrebu centr�lneho verejn�ho obstar�vania pre cel� mestsk� časť 
a na potrebu prijatia nov�ho pracovn�ka, ktor� by sa venoval v�lučne verejn�mu 
obstar�vaniu v podmienkach mestskej časti. Tak je tomu nielen v uveden�ch mest�ch, ale aj 
v drvivej v�čšine spoločnost� a inštit�ci�, či už št�tnych alebo s�kromn�ch, kde s�
špecializovan� pracovisk� na n�kup tovaru a služieb �plnou samozrejmosťou. Prax takisto 
uk�zala, že najefekt�vnejšie je centr�lne verejn� obstar�vanie, ktor� dok�že priniesť podstatne 
v�čšie �spory, ako keď si každ� organiz�cia jedn�ho subjektu zabezpečuje n�kup po vlastnej 
l�nii. Tak�to sp�sob verejn�ho obstar�vania by priniesol v�razn� �spory nielen samotnej 
mestskej časti, ale aj organiz�ci�m ňou zriaden�m – KZP, SSS, SSŠaŠZ, MKP, VPS 
i všetk�m petržalsk�m z�kladn�m škol�m.

Na z�klade uveden�ho navrhujeme:

1) Doplniť uznesenie č. 438 o zabezpečen� procesu realiz�cie verejn�ch obstar�van� a e-
aukci� v podmienkach Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
prostredn�ctvom externej spoločnosti vykon�vaj�cej elektronick� aukcie o body 
uveden� v n�vrhu uznesenia tohto materi�lu.

2) Zaviesť syst�m centr�lneho verejn�ho obstar�vania pre cel� mestsk� časť 
vr�tane organiz�ci� ňou zriaden�ch, ktor� bude vzhľadom na vyššie objemy
obstar�van�ho tovaru (služieb) a využitie e-aukci� pre všetky subjekty mestskej časti 
z�rukou vyšš�ch dosiahnut�ch �spor. 

3) Formou verejn�ho obstar�vania zak�piť softv�r umožňuj�ci vykon�vať elektronick� 
aukcie, ktor� bude sl�žiť ako v�znamn� n�stroj na dosahovanie �spor aj pri čerpan� 
finančn�ch prostriedkov z �veru na projekt znižovania energetickej n�ročnosti 
v budov�ch šk�l a školsk�ch zariaden�.

4) Na oddelen� vn�tornej spr�vy a informatiky vytvoriť refer�t verejn�ho obstar�vania
a nov� pracovn� miesto pre 1 zamestnanca miestneho �radu, ktor� bude mať na 
starosti proces centr�lneho verejn�ho obstar�vania (vr�tane e-aukci�).

5) Podprahov� z�kazky a z�kazky s n�zkou hodnotou realizovať formou centr�lneho 
verejn�ho obstar�vania pre cel� mestsk� časť pracovn�kom refer�tu verejn�ho 
obstar�vania.

6) V z�ujme dosiahnutia čo najvyšš�ch �spor realizovať verejn� obstar�vania na 
nadlimitn� a podlimitn� z�kazky v spolupr�ci s externou spoločnosťou, maj�cou 
bohat� sk�senosti vo verejnom obstar�van� vr�tane e-aukci�.

7) V pr�pade schv�lenia doplnenia uznesenia č. 438 a na z�klade z�skan�ch sk�senost� 
vypracovať nov� Smernicu upravuj�cu postup verejn�ho obstar�vateľa Mestskej
časti Bratislava-Petržalka pri verejnom obstar�van� z�kaziek na dodanie tovarov, 
z�kaziek na uskutočnenie stavebn�ch pr�c, z�kaziek na poskytnutie služieb a koncesie 
na stavebn� pr�ce v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Materi�l bol prerokovan� v miestnej rade dňa 18. 11. 2009
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PR�LOHA č. 1

Predpokladan� objem verejn�ho obstar�vania formou e-aukci� v roku 2010 v Mestskej 
časti Bratislava-Petržalka – finančn� vyjadrenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnut� dňa
29. 9. 2009 schv�lilo Uznesenie č. 438 o zabezpečen� procesu realiz�cie verejn�ch 
obstar�van� a e-aukci� v podmienkach Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
prostredn�ctvom externej spoločnosti vykon�vaj�cej elektronick� aukcie.

Vzhľadom na skutočnosť, že v s�časnosti nie je ešte schv�len� rozpočet na rok 2010, 
nie je schv�len� ani pl�n verejn�ch obstar�van� na rok 2010. Vyč�sliť presn� objem 
finančn�ch prostriedkov, ktor� bud� potrebn� na zabezpečenie procesu verejn�ho 
obstar�vania v mestskej časti v roku 2010, tak v s�časnosti nie je možn�. Vych�dzať možno 
jedine z objemu finančn�ch prostriedkov, ktor� boli vyčlenen� na verejn� obstar�vanie 
v predch�dzaj�cich rokoch.

V roku 2008 poč�tal pl�n verejn�ho obstar�vania s dev�tn�stimi verejn�mi 
obstar�vaniami v celkovej sume 97 837 928 Sk, z toho z�kaziek s n�zkou hodnotou bolo 16. 
Pl�n verejn�ho obstar�vania na rok 2009 poč�ta s 36 verejn�mi obstar�vaniami (mimo 
podprahov�ch z�kaziek na znižovanie energetickej n�ročnosti v budov�ch šk�l a školsk�ch 
zariaden�) v celkovej sume 1 288 709 €, z ktor�ch 30 s� z�kazky s n�zkou hodnotou.

Ak budeme vych�dzať z roku 2009, mus�me k sume 1 288 709 € pripoč�tať ešte sumu
3 mili�ny € na realiz�ciu zost�vaj�cich podprahov�ch z�kaziek na znižovanie energetickej 
n�ročnosti v budov�ch šk�l a školsk�ch zariaden�. Ďalej treba pripoč�tať aj verejn� 
obstar�vania realizovan� z�kladn�mi školami a organiz�ciami zriaden�mi mestskou časťou (v 
predch�dzaj�cich rokoch neboli do pl�nu verejn�ch obstar�van� mestskej časti zahrnut�) – na 
z�klade nekompletn�ch �dajov ide o sumu 1 817 020 €. Celkov� objem verejn�ho 
obstar�vania za cel� mestsk� časť tak predstavuje sumu 6 105 729 €.

Ak budeme vych�dzať z doterajš�ch sk�senost�, možno pri realiz�cii e-aukci� 
predpokladať priemern� �sporu vo v�ške 15 %, t.j. 915 859 €. Pri odmene 30 % z usporenej 
sumy by odmena pre extern� spoločnosť predstavovala sumu 274 758 €, ku ktorej treba 
pripoč�tať ešte 19 % DPH – celkov� suma by teda bola 326 962 €.
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PR�LOHA č. 2

Realiz�cia elektronick�ch aukci� v podmienkach mestsk�ch �radov v P�chove, 
Piešťanoch, Martine a Leviciach

M� P�chov – v s�časnosti maj� zak�pen� ročn� licenciu od spoločnosti Well Management  
za 350 000 Sk. Verejn�mu obstar�vaniu sa venuj� traja ľudia, ktor� �zko spolupracuj� so 
spoločnosťou Well Management. T� im poskytuje pln� podporu – od pr�pravy s�ťažn�ch 
podkladov cez r�zne odpor�čania, na čo treba d�vať pri pr�prave podkladov pozor, až po 
samotn� e-aukciu, priebeh ktorej sleduj� ako pozorovateľ a v pr�pade potreby s� pripraven� 
poskytn�ť aj technick� pomoc. Spočiatku, keď zabezpečovali hlavne menšie n�kupy, si 
pr�stup do aukčnej siene len prenaj�mali. V roku 2007 realizovali e-aukcie na z�klade zmluvy 
o spolupr�ci, �hrada bola ako cena za konzultačn� služby 25 % z vygenerovan�ch �spor. 
Tieto služby boli za�čtovan� priamo do položky n�kupu ako obstar�vacie n�klady. Keď 
nakupovali napr. čistiace prostriedky a kancel�rske potreby, tak boli za�čtovan� do položky 
01116 633006 – všeobecn� materi�l. Do bud�cnosti uvažuj� nad k�pou softv�ru, čo považuj� 
za podstatne v�hodnejšie, ako platiť za ročn� licencie.  

M� Piešťany – od roku 2006 kupuj� ročn� licenciu od spoločnosti Well Management, ktor� 
im d�va každ� rok zľavu 10 % z p�vodnej sumy 330 000 Sk. Well Management vyškol� 
každ� rok sedem pracovn�kov �radu (informatici, životn� prostredie, investičn� odd.), okrem 
toho pom�ha aj pri pr�prave a realiz�cii e-aukci�. Každ� e-aukciu dozoruj�, promptne reaguj� 
na vzniknut� probl�m, v pr�pade potreby poradia a pon�knu konkr�tne riešenie. Pre 
spolupr�cu s Well Management sa rozhodli na z�klade bohat�ch sk�senost� tejto spoločnosti 
a podpore, ktor� im poskytuje. S�ťažn� podklady dod�vaj� ved�ci odborov, samotn� e-
aukciu pripravuj� ľudia z pr�slušn�ch oddelen�, najm� investičn�ho. Komisia na otv�ranie 
ob�lok je trojčlenn� – štatut�r, osoba sp�sobil� vykon�vať VO a odborn�k z oblasti predmetu 
obstar�vania. Za rok 2007 ušetrili vďaka e-aukci�m 7 881 170 Sk, v roku 2008 realizovali 36 
e-aukci�, ktor� priniesli �sporu 3 406 841 Sk. V tomto roku ušetrili zhruba 4 mili�ny Sk. 

M� Martin – za 19 000 € zak�pili softv�r na e-aukcie od spoločnosti ZetaGroup. K tomu 
platia mesačn� pauš�l za podporu 100 € a za každ� zrealizovan� e-aukciu nad 3 000 € sumu 
150 €. V�čšinou ide o z�kazky s n�zkou hodnotou, ktor� robia v�lučne elektronicky, pri 
podprahov�ch z�kazk�ch sa e-aukcie robia až po vyhodnoten� ob�lkov�ch pon�k. Softv�r bol 
zak�pen� z položky informatikov, z tej istej položky sa plat� aj mesačn� pauš�l 100 €. 
Odmena 150 € za uskutočnen� e-aukciu sa plat� z položky „služby s�visiace s verejn�m 
obstar�van�m“, v pr�pade kapit�lov�ch v�davkov uhr�dza t�to sumu zo svojho rozpočtu to 
oddelenie, pre ktor� sa obstar�valo. Proces verejn�ho obstar�vania m� na starosti jedna 
pracovn�čka M�. 

M� Levice – na e-aukcie využ�vaj� softv�r od spoločnosti NAR marketing. Proces verejn�ho 
obstar�vania zastrešuj� tri pracovn�čky odd. vn�tornej prev�dzky, ktor� sa venuj� 
podprahov�m, podlimitn�m a nadlimitn�m z�kazk�m, pričom špecifik�ciu predmetu 
obstar�vania dod�vaj� jednotliv� oddelenia. Z�kazky s n�zkou hodnotou si realizuj� 
jednotliv� oddelenia. Okrem zak�pen�ho softv�ru Proe.biz využ�vaj� aj softv�r na evidenciu 
verejn�ch obstar�van� V.O.S. Realizovať e-aukcie prostredn�ctvom externej spoločnosti 
považuj� za mrhanie finančn�mi prostriedkami a vytvorenie priestoru na korupciu. Navyše –
za proces verejn�ho obstar�vania je zodpovedn� verejn� obstar�vateľ a jedine on m�že 
rozhodn�ť o sp�sobe obstar�vania. 


