
 

 

Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní 
realizovaných v roku 2021 HM BA 

1. Zákazky zadané OVO za rok 2021 celkom: 

MAG Počet zákaziek Priemerný počet 

ponúk 

PHZ  (v eur bez 

DPH) 

Konečná cena  (v 

eur bez DPH) 

Úspora v 

% 

2021 427 2,81 181 213 810,31 158 398 158,33 12,59 

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 

Za tabuľky možno vyčítať tri nasledovné závery : 

a) mierny nárast počtu zákaziek zadávaných OVO 

b) mierny nárast priemerného počtu ponúk, 

c) výrazný nárast vo finančnom objeme zákaziek. 

Ad bod 1 a)  

Celkový počet všetkých zákaziek, ktoré prešli v roku 2021 cez OVO, vstúpol v porovnaní 

s minulým rokom o 41 zákaziek.  

Zatiaľ čo v roku 2020 bolo príčinou zásadného nárastu počtu zákaziek, do veľkej miery spojené 

s COVID 19, v roku 2021 OVO zadalo iba 26 zákaziek súvisiacich s COVID-om: 

MAG Počet zákaziek Priemerný počet 

ponúk 

PHZ  (v eur bez 

DPH) 

Konečná cena  (v 

eur bez DPH) 

Úspora v 

% 

2021 26 6,92 793 017,33 308 836,00 61,06 

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

Tabuľka č. 2 

Pre zákazky zadávané mimo COVID 19 platí nárast o 116 zákaziek pre rok 2021. 

Ďalšími faktormi spôsobujúcimi nárast počtu zákaziek na OVO je, že Magistrát rozšíril 

organizačnú štruktúru o nové oddelenia a OVO zadáva čoraz viac zákaziek pre externé 

organizácie (napr. MIB, MPS) a príležitostne pomáha s jednotlivými obstarávaniami 

organizáciam. 

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. Nárast zodpovedá predpovedi z minulého roka, 

podľa ktorej už počet ponúk nebude rásť skokovito, ale po menších častiach. Do roku 2022 

bude primárna snaha uchovať priemerný počet ponúk z roku 2021. Za výborný výsledok by 

sme považovali priemer ponúk rovný alebo vyšší ako 3,0. Na zvýšenie počtu ponúk nie je 

možné použiť už zavedené riešnia (viac verejných súťaží, viac oslovených uchádzačov), čoraz 

viac je potrebné robiť oveľa prácnejšie opatrenia (ako PTK alebo „meet the buyer“, ktorú sme 

v roku 2021 zorganizovali ako prví na Slovensku).  

V tabuľke č. 1 sú započítané všetky záakzky, vrátane výnimiek a priamych zadaní. 

Výpovednejšie je meranie počtu ponúk výhradne v súťažných zákazkách (pretože len 

v súťažných zákazkách má zmysel hodnotiť úroveň súťaže): 



MAG Počet súťažných zákaziek Priemerný počet ponúk 

2021 326 3,36 

2020 277 3,28 

2019 229 2,67 

2018 210 2,06 

Tabuľka č. 3 

Ad bod 1 c)  

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

sa v danom roku ukončili veľmi veľké zákazky. 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 je započítaná 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 v roku 2021. Len 

tieto dve zákazky predstavujú súčet takmer 130 000 000 eur bez DPH.  

2. Porovnanie trvania NZ a PZ zadávaných na Slovensku a Magistráte 

Nasledovné dva grafy porovnávajú  trvanie VO na Slovensku s trvaním VO na magistráte 

HM BA. Z dostupných dát dokážeme porovnať trvanie procesu zadávania nadlimitných 

a podlimitných zákaziek od vyhlásenia verejného obstarávania až po moment uzavretia zmluvy, 

pričom pri štátnych zákazkách vychádzame zo zverejnenej analýzy pre rok 2018 (v počte 828 

nadlimitných zákaziek a 788 podlimitných), zatiaľ čo pri meste pre roky 2018 až 2020 (v počte 

38 nadlimitncýh a 22 podlimitných): 

 

Z uvedeného porovnania vyplýva, že trvanie nadlimitných zákaziek Magistrátu trvá v priemere 

o 23 dní kratšie ako je priemer na Slovensku. V prípade podlimitných zákaziek je to o 15 dní 

kratšie ako slovenský priemer. 

OVO spravilo taktiež podrobnejšiu analázu trvania jednotlivých fáz verejných obstarávaní HM 

BA na vzorke 54 obstarávaní s PHZ viac ako 100 miliónov: 

Fáza č. Popis fázy Priemerná dĺžka trvania 

1 Od začiatku po koniec lehoty na predkladanie ponúk (LPP) 28,5 dňa 

2 
Od uplynutia LPP po ukončenie hodnotenia a podpis zmluvy 

úspešným uchádzačom 
50,89 dňa 

3 Od podpisu zmluvy úspešným uchádzačom po podpis mestom 8,5 dňa 

 Trvanie všetkých fáz spolu 87,92 

Tabuľka č. 4 

Z tabuľky č. 4 vyplýva, že tretia, čisto interná fáza verejného obstarávania od podpisu 

uchádzačom po podpis mestom trvá na Magistráte v priemere 8,5 dňa, čo je približne 10% 

dĺžky celého procesu.  
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3. 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 

% 

2021 101 1,06 3 288 248,37 3 286 625,96 0,05 

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. 5 

Počet zákaziek zadaných cez výnimku je porovnateľný s minulým rokom. Nárast v hodnote 

týchto zákaziek je len iluzórny, v skutočnosti ju zapríčinila jedna konkrétna in house zákazka 

pre Metro a. s., a to na činnosť stavebného dozoru pre projekt "Nová električková trať v 

Petržalke, 2 časť Bosáková ul. - Janíkov dvor". 

4. 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 % 

2021 185 2,87 5 521 144,34 4 729 302,71 14,34 

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. 6 

V tabuľke č. 6 vidieť mierny pokles v počte zákaziek o 25 zákaziek, zároveň však vidíme, že 

celkový konečný finačný objem zákaziek s nízkou hodnotou stále mierne narastá. Tento trend 

bue významnýcm spôsobom narastať v budúcom roku, keďže s účinnoťou od 31.3.2022 sa 

významená zvýši finančný prah pre tento typ zákaziek.    

5.  Podlimitné zákazky 

Tabuľka č. 7 

Pri podlimnitných zákazkách vidieť nárast v provnaní s rokom 2020 tak v ich počte, ako aj v ich 

finančnom objeme, najmä signifikatný nárast podlimitných stavebných zákaziek spojených 

s verejným priestorom – projekty 2020 a 2021. V dôsledku vyššie spomínanej novely ZVO sa 

zachovajú už len podlimitné zákazky na stavebné práce. Podlimitné zákazky na tovary a služby 

majú tak úzke finančné vymedzenie, že očakávame ich prepad na nulu.  

6. Nadlimitné zákazky 

Tabuľka č. 8 

MAG Počet 

zákaziek 

Priemerný 

počet ponúk 

PHZ  (v eur bez DPH) Konečná cena  (v 

eur bez DPH) 

Úspora v % 

2021 27 3,7 6 537 255,29 5 635 408,33 13,80 

2020 19 4,2 2 558 127,2 2 317 210,48 9,41 

2019 29 3,3 8 420 588,59 5 181 119,47 38,47 

2018 14 2,4 1 806 331,77 1 565 498,87 13,33 

MAG Počet 

zákaziek 

Priemerný 

počet ponúk 

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

bez DPH) 

Úspora v 

% 

2021 114 4,11 165 867 162,31 144 746 821,33 12,73 

2020 48 5,44 33 417 673,39 30 222 525,84 9,56 

2019 12 2,58 138 550 924,74 133 338 356,77 3,76 

2018 4 1,75 21 352 174,95 16 589 021,7 22,30 



Tabuľka č. 8 je pravdepodobne najdôležitejšou v tomto materiáli, a to najmä vzhľadom na 

celkovú hodnotu zákziek. Uvedený značný prírastok v počte zákaziek sú spôsobený tým, že 

magistrát používa vo vyššej miere Dynamické nákupné systémy, ktoré sú po a) veľmi rýchle a 

flexibilné a b) všetky zákazky v nich sa de iure považujú za nadlimitné . Nárast vo finančnejh 

hodnote možno pripočítať skutočnosti, že v tomto roku bolo ukončených niekoľko veľkých 

zákaziek: Nosný systém MHD2  74 585 993,96 bez DPH. Dodávka elektrickej energie – 38 743 

342,78 bez DPH. Pravidelná údržba a opravy mostov a iných inžinierskych objektov - 6 

720 000,00 bez DPH. Dodávka zemného plynu - 5 221 602,00 bez DPH, a tak podobne. V roku 

2022 očakávame nižšiu hodnotu zákaziek ako v roku 2021 ale vyššiu ako v roku 2020.  

7. Zákazky s použitím zodpovedného VO 

MAG Počet zodpovedných zákaziek Zelené VO Sociálne VO 

2021 48 29 22 

2020 17 11 8 

2019 7 7 0 

Tabuľka č. 9 

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 48 zodpovedných zákaziek, z ktorých 29 bolo zelených a 22 sociálnych (v 

troch zákazkách bol použitý aj zelený aj sociány aspekt). 

8. Zákazky s hodnotením kvality 

MAG Počet súťažených na ENP 

2021 55 

2020 30 

2019 8 

 Tabuľka č. 10 

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

kvalitu. V roku 2021 sa OVO podarilo takmer zdvojnásobiť 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.  

9. Iné informácie 

V roku 2021 sa a) zriadili tri nové Dinamické nákupné systémy, b) vyhlásilo šesť Súťažných 

návrhov, c) zrealizovalo sedem Prípravných trhových konzultácií (PTK). 

názov počet PHZ Časová náročnosť 

DNS 3 5 324 999,33 Od 1 mes. do 3 mes. 

SN 6 860 500,00 Od 2 mes. do 4 mes. 

PTK 7  Od 1 mes. do 3 mes. 

Tabuľka č. 11 

a) Medzi nové DNS patria predmety na modernizáciu a rekonštrukciu verejného 

osvetlenia, nákup elektrospotrebičov a zopakovali sme zriadenie DNS na COVID 19 

ochranné pomôcky a potreby. 



b) Súťaže návrhov: ideové zámery na 4 lávky cez Chorvátske rameno, bytový dom Parková 

a verejné priestranstvo na Jurigovom námestí. 

c) Pre nie bežné zákazky, kde je potrebná pomoc dodávateľov pre kvalitné nastavenie 

obstarávania, sme zrealizovali sedem PTK. V súčanosti žiadny iný subjekt na Slovensku 

nevyhlusjme toľko PTK a v tomto trende plánujeme pokračovať, keďže ide o jeden 

z najodporúčaných príkladov dobrej praxe zo strany medzinárodných inštitúcii (OECD, EK, 

...). 

 


