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Typické chyby verejného obstarávania

Jediné kritérium: najnižšia cena 

a chýbajúce kvalitatívne 

hodnotiace kritériá

Kupovanie „mačky vo vreci“

Obstarávanie diela na mieru 

namiesto hotového produktu

Peniaze

Hodnota



Jediné kritérium: najnižšia cena

Riziká a následky

Riziko č. 1: príliš vysoko

nastavená úroveň požiadaviek
Riziko úspešných námietok

Riziko č. 2: príliš nízko nastavená 

úroveň požiadaviek
Riziko nekvalitného riešenia



Kupovanie „mačky vo vreci“

Riziká a následky

Riziko č. 1: „Papier znesie všetko“
Nekvalitná dodávka / dielo

Uchádzač v ponuke len deklaruje
parametre ponúkaného riešenia,
bez predvedenia fungovania

Akceptovanie riešenia, ktoré sa v
praxi ukáže ako nevyhovujúce
a/alebo nefungujúce



Obstaranie diela na mieru vs. hotového produktu

Riziká a následky

Verejný obstarávateľ žiada vývoj 
parkovacieho systému na mieru

Pôvodné požiadavky 
obstarávateľa sa ukážu ako 
nedostatočné a sú potrebné 
dodatky, zmenové konania

Dodávateľ si ponecháva práva k 
riešeniu (vendor lock-in) –
budúce náklady



Ako teda na obstaranie parkovacieho 

systému?!

Uplatnenie kvalitatívnych 
kritérií

Vyžadovanie predvedenia 
riešenia (ak je hotové)

Overiť si dostupnosť hotového 
alebo ľahko 
customizovateľného riešenia



Necenové kritériá výberu 

prevádzkovateľa parkovacieho systému

Cena vždy musí byť kritérium, ale 
nemusí dosahovať ani 50 % hodnoty 
všetkých kritérií

Cena nie je len nákupná cena, musí 
zohľadňovať náklady celého 
životného cyklu na vybudovanie, ale 
na prevádzku parkovacieho systému

 Aké iné kritériá ako cena?
 Lehota dodania parkovacieho systému
 Úspešnosť kontroly výberu parkovného
 Presnosť detekcie obsadenosti
 SLA parametre



Prípravné trhové konzultácie (PTK)

Oslovenie trhu s cieľom zistiť, 
či sú na trhu požadované 
technické riešenia k 
dispozícii

PTK pomáhajú VO 
eliminovať námietky a 
spochybňovanie kritérií 
uchádzačmi



Obstaranie hotového riešenia alebo 

obstaranie riešenia na mieru

 Obstaranie hotového špecializovaného 
softvéru a jeho konfigurácia
 VO definuje biznis požiadavky
Možnosť vidieť a porovnať
 Krátka lehota dodania
 Riešenie overené inými zákazníkmi

 Obstaranie riešenia vyvinutého na mieru
 VO musí pripraviť rozsiahlu funkčnú 

špecifikáciu – presné zadanie
 Dlhšia lehota dodania
 Zvýšené požiadavky na kapacity VO
 VO získa riešenie na mieru pre seba
 VO je na riešení úplne závislý



Efektívny model nastavenia súťaže na 

parkovací systém

 „Multi-kritéria“ s nasledovným modelom:

- Povinná úroveň technického riešenia v 
ponuke uchádzača

- Dodatočné parametre vopred 
stanovené a bodované

 Uchádzač v ponuke vykoná 
samohodnotenie parametrov

 Obstarávateľ pred podpisom zmluvy overí 
funkčnosť uvádzaných parametrov
(napr. predvedením, splnením hodnôt...)



Zákazky s nízkou hodnotou a možnosť 

obstarania parkovacieho systému

Režim zákazky s nízkou hodnotou umožňuje:

Uplatnenie kvalitatívnych kritérií

Vyžadovanie predvedenia riešenie
(ak je hotové)

Overenie dostupnosti hotového alebo 
customizovateľného riešenia
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