
Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní 
realizovaných v roku 2020 HM BA 

1. Zákazky zadané OVO za rok 2020 celkom: 

 
MAG Počet zákaziek Priemerný počet 

ponúk 

PHZ  (v eur bez 

DPH) 

Konečná cena  (v 

eur bez DPH) 

Úspora v 

% 

2020 386 2,66 42 799 835,11 38 301 797,67 10,5 

2019 248 2,54 151 749 126,40 142 777 115,24 5,91 

2018 211 2,08 29 516 880,91 24 016 689,00 18,63 

Tabuľka č. 1 

V tabuľke vidíme tri zaujímavé skutočnosti: 

a) skokový nárast počtu zákaziek zadávaných OVO 

b) mierny nárast priemerného počtu ponúk, 

c) výrazný pokles vo finančnom objeme zákaziek. 

Ad bod 1 a)  

Celkový počet všetkých zákaziek, ktoré prešli v roku 2020 cez OVO, vstúpol v porovnaní 

s minulým rokom o 138 zákaziek, t. j. o viac ako 55,65 %. 

Príčinou zásadného nárastu počtu zákaziek je z veľkej miery kríza spojená s COVID 19. 

V roku 2020 OVO zadalo 101 zákaziek súvisiacich s COVID-om.  

MAG Počet zákaziek Priemerný počet 

ponúk 

PHZ  (v eur bez 

DPH) 

Konečná cena  (v 

eur bez DPH) 

Úspora v % 

2020 101 1,74 1 024 950,67 912 704,77 10,95 

Tabuľka č. 2 

Ďalšími faktormi spôsobujúcimi nárast počtu zákaziek na OVO je, že OVO zadáva čoraz viac 

zákaziek pre Komunálny podnik (pred tým všetky tieto činnoti pokrývala jedna zákazka pre 

A.I.I.), ako aj pre externé organizácie (napr. MIB, MPS). 

Ad bod 1 b)  

V tabuľke č. 1 taktiež vidieť mierny nárast v priemernom počte ponúk, čo je jeden z najlepších 

indikátorov kvality verejného obstarávania. Tu je potrebbné povedať, že tento indikátor do 

značnej miery súvisí so zákazkami COVID, ktoré sa najmä na jar zadávali priamo (z 

objektívnych dôvodov neexistovala možnosť realizovania súťaži). Ak tabuľku očistime od 

COVID zákaziek, získame lešiu predstavu o hodnote indikátora: 

MAG Počet zákaziek Priemerný počet 

ponúk 

PHZ  (v eur bez 

DPH) 

Konečná cena  (v 

eur bez DPH) 

Úspora v 

% 

2020 285 2,99 41 774 884,44 37 389 092,90 10,5% 

Tabuľka č. 3 

Z tabuľky očistenej o COVID zákazky teda vyplvýa, že priemerný počet ponúk sa podarilo aj 

druhý rok po sebe zvýšiť o hodnut 0,45 ponuky na jednu zákazku (v roku 2019 bol tento nárast 

o 0,46 ponuky). Zároveň možno očakávať, že v roku 2021 sa nepodarí uchovať tempo nárastu 

počtu ponúk, naopak, očakávame zmiernenie tempa, ale máme za cieľ uchovať pozitívny trend.  

Ad bod 1 c)  

V tabuľke č. 1 taktiež vidieť pokles vo finančom objeme zákaziek. Ten je zapríčinený tým, že 

sa v danom roku neukončili gigantické zákazky. To však neznamená, že sa neobstarávali. Za 



zmienku stojí zákazka na dodávaku elektrickej energie v hodnote 38 743 342,78 eur bez DPH, 

pri ktorej zmlva nadobudla účinnosť 1.1.2021 (a tak bude započítaná až v roku 2021), ale najmä 

zákazka na Nosný systém II. v hodnote 90 567 150 eur bez DPH, ktorá sa začala v roku 2020, 

ale jej ukončenie je plánované na rok 2021. Len tieto dve zákazky predstavujú súčet takmer 

130 000 000 eur bez DPH.  

2. Zákazky zadané cez výnimku 

Ďalšou zaujímavou štatistikou je počet zákaziek zadaných cez výnimku zo zákona:  

MAG Počet zákaziek Priemerný počet 

ponúk 

PHZ  (v eur bez 

DPH) 

Konečná cena  (v 

eur bez DPH) 

Úspora v 

% 

2020 109 1,11 1 512 471,16 1 515 697,40 0,21 

2019 20 1,25 508 047,53 438 484,60 13,69 

Tabuľka č. 4 

Veľký nárast v porovnaní s rokom 2019 je spôsobený jarnou krízou súvisicacou s COVID-om, 

počas ktorej bolo problematické zabezpečiť dodávateľa a tovary aj priamo, nie to ešte súťažne. 

Tu stojí za zmienku, že priame zadania boli dovolené tak zo strany ÚVO, ako aj zo strany 

Európskej komisie, ako aj že na jeseň sa už minimum tovarov obstaráva priamo, bolo založené 

DNS a tovary sa súťažia. Niektoré služby sa však pre urgentnosť stále zadávajú priamo, keďže 

neexistuje alternatívny spôsob. 

3. Zákazky s nízkou hodnotou 

Čo sa zákaziek s nízkou hodnotou týka, sú to zákazky na tovary a služby do 70 000 eur bez 

DPH a na stavebné práce do 180 000 eur bez DPH.  

MAG Počet zákaziek Priemerný počet 

ponúk 

PHZ  (v eur bez 

DPH) 

Konečná cena  (v 

eur bez DPH) 

Úspora v % 

2020 210 2,7 5 311 563,36 4 246 363,95 20,05 

2019 187 2,55 4 297 261,37 3 842 587,74 10,58 

2018 193 2,04 6 358 374,19 5 862 168,95 7,80 

Tabuľka č. 5 

Aj v tabuľke č. 5 vidieť mierny nárast v počte zákaziek (o 14 zákaziek, t. j. o cca 7%), ako aj 

v odhadovanej sume (o 1 014 301,99 eur bez DPH, t. j. o cca 23,6 % viac), avšak oveľa menší 

nárast v konenčnej, zmluvnej hodnote zákaziek (o  403 776,21 eur bez DPH, t. j. o 10,5 % viac). 

Zároveň však vidíme, že celkový konečný finačný objem zákaziek s nízkou hodnotou stále 

výrazne zaostáva za rokom 2018. Uvedený jav vysvetľujeme najmä zmenou nastavenia 

obstarávania a snahou zadávať viac zákaziek prísnejšími a transparentnejšími postupmi.  

4.  Podlimitné zákazky 

Tabuľka č. 6 

Pri podlimnitných zákazkách vidieť pokles v provnaní s rokom 2019 tak v ich počte, ako aj 

v ich finančnom objeme. Uvedený jav možno vysvetliť okrem iného aj zvýšeným počtom 

nadlimitných zákaziek, ako aj prípravou a spustením viacerých projektov v roku 2021 

(očakávame najmä signifikatný nárast podlimitných stavebných zákaziek spojených s verejným 

priestorom – projekty 2020 a 2021). Pre rok 2021 teda očakávame opäť zvýšený počet aj 

Org Počet 

zákaziek 

Priemerný 

počet ponúk 

PHZ  (v eur bez DPH) Konečná cena  (v eur bez 

DPH) 

Úspora v % 

MAG20 19 4,2 2 558 127,2 2 317 210,48 9,41 

MAG19 29 3,3 8 420 588,59 5 181 119,47 38,47 

MAG18 14 2,4 1 806 331,77 1 565 498,87 13,33 



hodnotu podlimtných zákaziek a zníženie v roku 2020 teda nehodnotíme ako trend, ale ako 

výnimku.     

5. Nadlimitné zákazky 

Tabuľka č. 7 

Tabuľka č. 7 je pravdepodobne najdôležitejšou v tomto materiáli, a to najmä vzhľadom na 

celkovú hodnotu záakziek. Vyššie sme si vysvetlili, prečo došlo k zníženiu objemu oproti roku 

2019 (ide o zhodu okolností a v roku 2021 bude opäť vysoká, keď už 1.1.2021 bola ukončená 

zákazka za 39 000 000 eur bez DPH a rozpracaovaná ďalšia za 90 miliónov). Na druhej strane 

v roku 2019 sa podarilo ukončiť DKR, ktorá skresľuje výsledky v daný rok.  

Tu stojí za pozastavenie údaj o počte zákaziek, ktorý je štvornásobný oproti roku 2019 

a dvanásťnásobný oproti roku 2018. Uvedené obrovské prírastky sú spôsobené tým, že 

magistrát začal používať Dynamické nákupné systémy, ktoré sú po a) veľmi rýchle a flexibilné 

a b) všetky zákazky v nich sa de iure považujú za nadlimitné. Nárast tiež súvisí s COVID-om, 

keďže veľká časť DNS zákaziek súvisí práve s ním (cca 20). Po prekonaní COVID krízy možno 

očakávať pokles počtu nadlimitných zákaziek. 

Taktiež viac ako dvojnásobný priemerný počet ponúk súvisí s používaním DNS, v ktorých je 

zabezpečená lepšia súťaž (a tým aj lepšie výsledky, vrátane nižšej ceny resp. vyššej kvality).  

6. Zákazky s použitím zodpovedného VO 

MAG Počet zodpovedných zákaziek Zelené VO Sociálne VO 

2020 17 11 8 

2019 7 7 0 

Napriek zameraniu magistrátu vyslovene na rýchlosť verejného obstarávania, zadávanie 

zákaziek má aj iné kvality. Na OVO sa preto snažíme rok čo rok budovať tzv. „zodpovedné 

verejné obstarávanie“. Princípom zodpovedného verejného obstarávania je zvýšenie celkovej 

hodnoty za peniaze, a to tým, že zákazkami mesta sa podporuje aj a) životné prostredie a b) 

spoločnosť, v ktorej žijeme. 

Tieto ciele patria medzi strategické ciele EÚ ako aj SR, ktorá ich začína vymáhať aj zákonom. 

Dobrá správa je, že mesto si zákonom stanovené kvóty plní násobne a patrí medzi lídrov 

v zodpovednom verejnom obstarávaní. 

V roku 2021 zadalo 17 zodpovedných zákaziek, z ktorých 11 bolo zelených a 8 sociálnych (v 

dvoch zákazkách bol použitý aj zelený aj sociány aspekt), 

7. Zákazky s hodnotením kvality 

MAG Počet súťažených na ENP 

2020 30 

2019 8 

Ďalším kvalitatívnym aspektom verejného obstarávnia je súťaženie nielen na cenu, ale aj na 

kvalitu. V roku 2020 sa OVO podarilo takmer štvornásobiť počet zákaziek, v ktorých sa 

hodnotí aj kvalita, nielen najnižšia cena. Opäť ide o napĺňanie jedného zo strategických cieľov 

Európskej komisie a SR v oblasti VO.  

Org Počet 

zákaziek 

Priemerný 

počet ponúk 

PHZ  (v eur bez DPH) Konečná cena  (v eur bez 

DPH) 

Úspora v % 

MAG20 48 5,44 33 417 673,39 30 222 525,84 9,56 

MAG19 12 2,58 138 550 924,74 133 338 356,77 3,76 

MAG18 4 1,75 21 352 174,95 16 589 021,7 22,30 


