ELEKTRONICKÉ AUKCIE ŠETRIA SAMOSPRÁVAM PENIAZE
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Beáta REPÍKOVÁ, moderátorka:
"Stále vám želáme pekné popoludnie v Mozaike regiónu. Teraz sa už pýtame, ako samosprávy
využívajú elektronické aukcie. Moderný nástroj pre obstarávanie produktov a služieb transparentným,
efektívnym a hospodárnym spôsobom. Lebo elektronické aukcie šetria finančné prostriedky a zároveň
zjednodušujú nákupný proces. Možno ich použiť pri nákupe tonerov, počítačov, áut, až po výstavbu
budov. V bratislavskom Ružinove sa vďaka aukciám podarilo za prvý polrok tohto roka ušetriť viac:
64-tisíc eur. Mária BABINSKÁ oslovila starostu Ružinova Dušana PEKÁRA."
D. PEKÁR:
"Ja som už v minulosti hovoril, že poďme súťažiť všetky služby a tovary elektronickou aukciou.
Začalo to a naozaj sme sa presvedčili, že niektoré navrhnuté ceny po elektronickej aukcii išli rapídne
dole. Taký príklad je, že oprava výtlkov v mestskej časti išla oproti navrhovanej cene po elektronickej
aukcii dole o 30%. Napríklad budujeme novú cyklocestu na Bajkalskej, tam bola navrhnutá cena
80-tisíc eur, po elektronickej aukcii je nižšia o 6 400 eur. Takisto pri upratovaní kancelárií miestneho
úradu sme ušetrili 12-tisíc eur oproti navrhovanej cene."
M. BABINSKÁ:
"Ružinovskej samospráve sa podarilo usporiť aj pri obstarávaní hydraulického vyregulovania budov
základných a materských škôl. V rozpočte tak zostalo viac ako 14-tisíc eur. Veľkú úsporu im priniesla
aukcia v prípade rekonštrukcie pavilónov Materskej školy na Západnej ulici. Pomohla im ušetriť
16-tisíc eur. Elektronické aukcie využíva aj bratislavské Staré Mesto. Pokračuje hovorca miestneho
úradu Tomáš HALÁN."
T. HALÁN:
"Za viaceré projekty v minulom roku Staré Mesto dostalo aj odborné ocenenia. Za elektronizáciu
úradu. Využívané sú najmä elektronické aukcie na nákup tovarov a služieb pre staromestský úrad
alebo inštitúcie, ktoré pod Staré Mesto patria, a rovnako aj na predaj majetku. Napríklad v minulom
roku v lete sa predávali byty na Obchodnej ulici, kde tá konečná cena v elektronickej aukcii bola
niekoľkonásobne vyššia, ako bola cena na začiatku aukcie. Systém funguje tak, že v prvom kole sa
dávajú písomné prihlášky so stanovenou cenou. Tá cena, ktorá je najvyššia v ponuke jednotlivých
obálok, je potom v druhom kole v elektronickej aukcii vyhlásená za vyvolávaciu cenu. No a každý
záujemca, ktorý sa prihlási do elektronickej aukcie, potom na svojom počítači vidí, na akom mieste sa
momentálne v aukcii nachádza, avšak nevidí ponuky ostatných súperov, vidí iba to miesto, na ktorom
momentálne sa nachádza a môže teda buď cenu zvyšovať, alebo teda, ak sa uspokojí s tým, že je na
nejakom druhom až neviem koľkom mieste, tak v tej aukcii zostane na takomto mieste. Samozrejme,
potom v aukcii vyhráva ten, kto ponúkne najvyššiu cenu. Pri predaji majetku, pri nákupe, je to zase
naopak. Ponúkaná cena musí byť čo najnižšia."
M. BABINSKÁ:
"Aj v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa ujali elektronické aukcie. Hovorca Marek
TETTINGER."
M. TETTINGER:
"Vo väčšej miere ho chceme nasadiť do obstarávania budúci rok. V tejto chvíli vyberáme firmu,
ktorá bude pre nás tento mechanizmus zabezpečovať tak, aby sme od budúceho roka mohli naplno
využívať elektronické aukcie. Už dnes však využívame mechanizmus aukcií pri predaji majetku,
pretože sa nám to osvedčilo ako najtransparentnejší a zároveň mechanizmus, pri ktorom je šanca, že
tak získame najviac prostriedkov z predaja."
M. BABINSKÁ:
"Systém
elektronických
aukcií sa osvedčil aj v
Petržalke.
Hovorkyňa
Mária
GREBEŇOVÁ-LACZOVÁ."
M. GREBEŇOVÁ-LACZOVÁ:
"Využívanie obstarávania cez elektronické aukcie považuje starosta Vladimír BAJAN za dôležitý
nástroj šetrenia finančných prostriedkov mestskej časti a podarilo sa nám zatiaľ usporiť týmto
spôsobom takmer 65-tisíc eur. Uskutočnili sme niekoľko elektronických aukcií, napríklad na územný
plán zóny Matador, na dodávku, montáž či opravu dopravného značenia a dopravných zariadení a
ďalšie elektronické aukcie nás ešte čakajú."

