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R O Z H O D N U T I E č. 4/2013 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa vydávajú  

Zásady používania elektronickej aukcie pri verejnom obstarávaní  
zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác  

 
 

Tieto zásady sa vzťahujú na všetky obstarávania realizované použitím elektronickej aukcie 
na výber zmluvného partnera na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných 
prác pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu (ďalej len „hlavné mesto“) prostredníctvom 
e-aukčného softvéru PROe.biz. 
 

Čl. 1 
Základné pojmy 

(1) Elektronická aukcia (ďalej len „aukcia“) pre účely verejného obstarávania je opakujúci 
sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie 

a) nových cien upravených smerom nadol, 

b) nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov 
ponúk, alebo 

c) nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.  

(2) Účelom aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa 
uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.  

(3) Verejný obstarávateľ je podľa osobitného predpisu1) povinný použiť aukciu pri zadávaní 
nadlimitnej, podlimitnej a podprahovej zákazky na dodanie tovarov, poskytnutie služieb 
a uskutočnenie stavebných prác, ak možno presne určiť technické požiadavky týkajúce sa predmetu 
zákazky. Pre účely tohto rozhodnutia sa práva a povinnosti verejného obstarávateľa podľa 
osobitného predpisu1) upravujú ako práva a povinnosti hlavného mesta. 

(4) Nepoužitie aukcie ako štandardného spôsobu realizácie verejného obstarávania 
v podmienkach hlavného mesta je potrebné odôvodniť. 

(5) Výzva na účasť v aukcii (ďalej len „výzva“) je výzva, ktorú hlavné mesto pošle 
elektronickými prostriedkami všetkým uchádzačom. Súčasťou výzvy je prihláška do aukcie. 
Uchádzač prihlášku vyplní a obratom pošle elektronickými prostriedkami hlavnému mestu. Hlavné 
mesto po doručení vyplnenej prihlášky pošle uchádzačovi desaťmiestny prístupový kľúč, použitím 
ktorého bude môcť vstúpiť do elektronickej aukčnej siene.  

                                                           
1) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 



(6) Administrátor aukcie je zamestnanec oddelenia verejného obstarávania Magistrátu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, prípadne poverený zamestnanec iného oddelenia,  
ktorý počas aukcie sleduje jej priebeh a v prípade potreby písomne komunikuje cez systém 
s uchádzačmi.  

(7) Elektronická aukčná sieň (ďalej len „aukčná sieň“) je prostredie, v ktorom uchádzači 
predkladajú nové ceny upravené smerom nadol. Umiestnená je na určenej adrese vo verejnej 
dátovej sieti Internet. 

(8) Predmetom aukcie sú tovary, služby a stavebné práce požadované hlavným mestom 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. 

(9) Zadávacie kolo je  sprístupnenie aukčnej siene pre zadanie úvodných ponúk do systému 
uchádzačom bez možnosti súťaže. 

(10) Medzikolo je časový priestor po ukončení zadávacieho kola a pred začatím súťažného 
kola. V priebehu medzikola sa uchádzač po sprístupnení aukčnej siene môže oboznámiť 
s elektronickým aukčným prostredím, pravidlami aukcie a skontrolovať správnosť vstupných cien 
svojej ponuky zadanej do aukčnej siene verejným obstarávateľom. V priebehu medzikola uchádzač 
nemôže upravovať vstupné hodnoty položiek ceny. 

 (11) Súťažné kolo je neobmedzený časový úsek, v rámci ktorého majú účastníci možnosť 
využiť prvky aukcie na zníženie svojich ponúk.  

 
Čl. 2 

Priebeh aukcie 

(1) Hlavné mesto vyzve na účasť v aukcii všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky 
účasti vo verejnom obstarávaní. 

(2) Aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť 
v aukcii. 

(3) Hlavné mesto nesmie používať aukciu spôsobom, ktorý by bránil čestnej hospodárskej 
súťaži, ani nesmie meniť predmet zákazky, ktorý bol definovaný v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch. 

(4) Ak je kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena, východiskom aukcie sú ceny. 
Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, východiskom aukcie 
sú:  

a) ceny a nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v technických požiadavkách, alebo  

b) nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v technických požiadavkách. 

(5) Počas aukcie môžu uchádzači s použitím elektronického zariadenia pri on-line pripojení 
upravovať cenu smerom nadol, a to v ľubovoľnom počte krokov. 

(6) Počas aukcie sa všetkým uchádzačom súčasne uverejňujú informácie, ktoré im umožnia 
zistiť ich relatívne umiestnenie v každom okamihu.  

(7) Minimálne a maximálne zníženie ceny v jednom kroku oproti aktuálnej hodnote určí 
hlavné mesto. Nová cena predložená uchádzačom nemôže byť rovnaká, ako je aktuálna minimálna 
cena. 



(8) Hlavné mesto použije vždy aukciu s otvoreným koncom podľa osobitného predpisu.2) 

(9) Základná doba trvania aukcie je hlavným mestom stanovená na 20 minút. Aukcia bude 
vždy automaticky predlžovaná o dve minúty, ak hlavné mesto dostane nové ceny, ktoré spĺňajú 
požiadavku minimálnych rozdielov podľa odseku 7 v posledných dvoch minútach pred avizovaným 
ukončením aukcie. V prípade stavebných zákaziek a zákaziek s veľkým počtom položiek môže 
hlavné mesto stanoviť aj dlhší časový úsek, o ktorý sa bude aukcia automaticky predlžovať. 

(10) Hlavné mesto môže kedykoľvek počas aukcie zverejniť počet uchádzačov v určitej 
etape aukcie, nesmie však uviesť ich totožnosť. 

(11) V prípade objektívnych technických problémov na strane hlavného mesta počas aukcie 
(napríklad výpadok elektriny), ktoré majú objektívny dopad na jej regulárnosť, hlavné mesto celú 
aukciu zopakuje za rovnakých podmienok ako pri pôvodnej aukcii.  

(12) Ak úspešný uchádzač na základe výsledkov aukcie odstúpi od svojej ponuky, alebo ak 
ponuka úspešného uchádzača bude neobvykle nízka a hlavné mesto ho vylúči podľa niektorého 
z ustanovení osobitného predpisu,3) hlavné mesto oznámi všetkým ostatným uchádzačom, ktorí sa 
prihlásili do aukcie, jej pokračovanie za nezmenených podmienok. Vstupnými hodnotami položiek 
cien budú hodnoty dosiahnuté uchádzačmi v priebehu pôvodnej aukcie. Uchádzač, ktorý od svojej 
ponuky odstúpil alebo bol vylúčený, nebude zaradený do pokračovania aukcie. Termín 
pokračovania aukcie bude uchádzačom oznámený súčasne elektronickými prostriedkami. 

 
Čl. 3 

Ukončenie aukcie 

(1) Aukcia skončí, ak hlavné mesto nedostane žiadnu ďalšiu novú cenu spĺňajúcu 
požiadavku minimálneho rozdielu od prijatia poslednej ponuky. 

(2) Hlavné mesto po ukončení aukcie vytlačí protokoly z jej priebehu a jej výsledok oznámi 
uchádzačom. 

(3) Lehota platnosti prístupových kľúčov je uvedená vo výzve na účasť v aukcii a po 
uplynutí tejto lehoty sa už uchádzač nebude môcť do aukčnej siene prihlásiť. 

(4) Hlavné mesto po skončení aukcie uzavrie zmluvu na základe výsledku aukcie. 
 

Čl. 4 
Elektronické zariadenia 

(1) Počítač uchádzača musí byť pripojený k internetu a nevyhnutne musí mať nainštalovaný 
jeden  z podporovaných internetových prehliadačov, a to buď Microsoft Internet Explorer verzia 6.0 
a vyšší (odporúča sa IE 7.0), alebo Mozilla Firefox 2.0 a vyšší. 

(2) V internetovom prehliadači je nutné mať zapnutý cookies. Návod, ako povoliť cookies, 
sa nachádza na http://support.proe.biz/ v sekcii Podpora/Nastavenia. 

(3) V prípade realizácie aukcie prostredníctvom iného e-aukčného softvéru ako je softvér 
PROe.biz (napr. systém EVO), postupuje hlavné mesto podľa postupov platných pre daný softvér 
za podmienky dodržania ustanovenia čl. 2 ods. 8 tohto rozhodnutia. 
 

                                                           
2) § 43 ods. 11 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. 
3) § 42 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 



 
Čl. 5 

Zverejňovanie 

Výsledky verejných obstarávaní realizovaných aukciou zverejní hlavné mesto na svojej 
internetovej stránke formou protokolu z elektronickej aukčnej siene. 
 

Čl. 6 
Účinnosť 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 15. februára 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Ftáčnik 
primátor 


