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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žilne na jeho najbližšom zasadnutí materiál 

prerokovať a zobrať na vedomie

	Informáciu o príprave zavedenia elektronického verejného obstarávania, vrátane elektronických aukcií v podmienkach Mesta Žilina



DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 131/2009 zo dňa 14.12.2009: „vytvoriť návrh na „Realizáciu verejného obstarávania v meste Žilina elektronickou formou“ a predložiť ho na 1. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline v roku 2010“ predkladáme Informáciu o príprave zavedenia elektronického verejného obstarávania, vrátane elektronických aukcií v podmienkach Mesta Žilina.

	Pri vypracovaní tohto návrhu sme vychádzali z predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline“  v rámci výzvy OPIS-2009/1.2/02 Operačného programu Informatizácie spoločnosti (ďalej len „OPIS“), prioritnej osi 1 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb opatrenia: 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni na projekt: Elektronizácia služieb krajských miest s termínom uzávierky výzvy do 30.11.2009 (Uznesenie MsZ č. 123/2009 zo dňa 19.10.2009).

Zároveň sme vychádzali aj z nasledovných predpisov:
	Zákon č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Smernica o VO 2004/17/EC a 2004/18/EC
	Metodické pokyny EVO



VLASTNÝ MATERIÁL -  Informácia o príprave zavedenia elektronického verejného obstarávania, vrátane elektronických aukcií v podmienkach mesta Žilina


Informácia o možnostiach použitia elektronického verejného obstarávania

Elektronické verejné obstarávanie (ďalej len „EVO“) znamená automatizáciu činností, ktoré vo všeobecnosti nazývame verejné obstarávanie, t.j. automatizáciu procesu, v ktorom sú niektoré alebo všetky kroky, predovšetkým však komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), verejnými obstarávateľmi/obstarávateľmi, záujemcami/uchádzačmi a vyhodnotenie predložených ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov. 
Systém EVO podporuje:
	etapu prípravy a plánovania (prieskum trhu, harmonogram, príprava oznámení),

etapu zadávania zákazky (vyhlásenie verejného obstarávania, žiadosť o účasť, predkladanie ponúk, vyhodnotenie ponúk, elektronickú aukciu, uzavretie zmluvy alebo rámcovej dohody),
etapu archivácie, administrácie (nákup/objednávanie, dodanie predmetu zákazky, fakturácia, platba, archivácia zákazky, archivácia elektronické aukcie).

Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) nie je úplný a samostatný postup zadávania zákazky, je to opakujúci sa proces využívajúci elektronické zariadenia na predloženie nových cien upravených smerom nadol a/alebo nových hodnôt týkajúcich sa určitých prvkov ponúk (§ 43 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.). Tento proces je časťou postupu vyhodnotenia predložených ponúk vo verejnom obstarávaní (ďalej len „VO“) a aplikuje sa až po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy, ktoré umožňuje zostaviť poradie ponúk použitím automatizovaných vyhodnocovacích metód. Informáciu o uskutočnení e-aukcie na danú zákazku je verejný obstarávateľ povinný uviesť už v oznámení o vyhlásení VO a tiež špecifikovať podmienky účasti, kritéria a formu e-aukcie v súťažných podkladoch. Všeobecne možno povedať, že e-aukcia je racionalizačný nástroj obstarávania. 

Podľa bodu 14. smernice 2004/18/ES o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (ďalej len „smernica ES“), používanie techniky e-aukcií sa má  spravovať špecifickými  pravidlami s cieľom zabezpečiť, aby sa používali plne v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti. Podľa smernice ES e-aukcie sa majú týkať iba tých zákaziek, pri ktorých je možné určiť presné špecifikácie. Ide najmä o prípady opakujúcich sa zákaziek. Použitie e-aukcií verejným obstarávateľom umožňuje, aby sa od uchádzačov vyžadovalo predloženie nových cien upravených smerom nadol, a ak sa zákazka zadáva na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, aby zlepšili aj iné charakteristické parametre ponúk. S cieľom zabezpečiť súlad so zásadou transparentnosti môžu byť predmetom e-aukcií len charakteristické parametre vhodné pre automatické vyhodnotenie elektronickým spôsobom bez akéhokoľvek zásahu alebo posudzovania verejným obstarávateľom, to znamená len charakteristické parametre, ktoré sú kvantifikovateľné tak, že je možné ich vyjadriť v číslach alebo percentách. Jeho účelom je zjednodušenie nákupu komodít, ktoré sú štandardizovateľné, ponúka ich viacero dodávateľov a nelíšia sa vo svojej funkčnosti a použiteľnosti (technických špecifikáciách), ale vo faktoroch ako cena, značka, sprievodné služby či iné dodatočné charakteristiky (ide napr. o kancelárske potreby, pohonné hmoty a pod.). Tento systém umožňuje vlastne jednotlivým uchádzačom porovnávať navrhnuté ceny a prípadne znížiť svoju navrhovanú cenu pod ceny navrhnuté inými uchádzačmi, čo má za následok dosiahnutie najnižšej možnej ceny (pričom jednotliví uchádzači medzi sebou súťažia a sú motivovaní znížiť cenu svojej ponuky, hoci to v úvode akcie ani nemali v úmysle). Všetci uchádzači vidia v každom okamihu svoje relatívne postavenie. Na druhej strane tie aspekty ponúk, ktoré si vyžadujú posudzovanie nekvantifikovateľných parametrov, by nemali byť predmetom e-aukcií, ide o zákazky na práce a určité zákazky na služby, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie, ako sú napríklad projektová dokumentácia stavebných prác a pod. 

	Hlavným prínosom EVO je ekonomický efekt (finančné úspory) a úplná transparentnosť a automatizovanie spracovania (časové úspory).


Systém EVO spravovaného Úradom pre verejné obstarávanie
Systém EVO, ktorý spravuje ÚVO ako centrálny portál pre zadávanie zákaziek verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi predstavuje informačný a komunikačný systém pre elektronické zadávanie zákaziek v procese verejného obstarávania. Táto aplikácia je síce verejne a bezodplatne dostupná, ale umožňuje realizovať len obstarávanie nadlimitných a podlimitných zákaziek, tzn. že nepodporuje zadávanie podprahových zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami. 
Najviac EVO využíva štátna správa, ktorej to ukladá zákon. Samospráva túto aplikáciu vzhľadom na jej zložitosť a neúplnosť využíva len minimálne, pričom jej využívanie nie je pre samosprávu zákonnou povinnosťou. Systém EVO v súčasnej dobe podporuje hlavne posielanie oznámení používaných vo verejnom obstarávaní (mesto používa rovnocenné elektronické odosielanie oznámení do Vestníka verejného obstarávania prostredníctvom aplikácie ZOVO od novembra 2008 a do Úradného vestníka EÚ cez portál SIMAP), poskytovanie súťažných podkladov a predkladanie ponúk. Na základe žiadosti mesta o registráciu do systému EVO, ÚVO zaregistroval Mesto Žilina v tomto systéme a vytvoril mu používateľské prístupy pre lokálneho administrátora a konzultanta organizácie už v januári 2009.
Modul e-aukcie nie je možné využívať samostatne, ale len ako súčasť EVO. Podľa informácií ÚVO v systéme EVO ešte nebola urobená ani jedna e-aukcia. Príčinou je zrejme náročnosť zadefinovania vzorca pre výpočet bodového hodnotenia ponuky.  Pretože, ako už bolo uvedené, modul e-aukcie nie je možné využívať samostatne, verejní obstarávatelia v Slovenskej republike e-aukcie realizujú cez systémy komerčných poskytovateľov. 

Možnosti riešenia v podmienkach Mesta Žilina
OPIS
Nedostatky v systéme EVO (napr. zadávanie aj podprahových zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami) spravovanom ÚVO by mali byť v budúcnosti odstránené práve prostredníctvom už spomínaného projektu OPIS, do ktorého je zapojené aj Mesto Žilina  („Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline“), v rámci výzvy, ktoré vyhlásilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 

Cieľom projektu je:
	vybudovanie nových plne integrovaných informačných systémov zberu údajov na báze webových služieb, spracovania údajov a vytvorenie a vybudovanie príslušných registrov, 

dobudovanie, rozšírenie a prípadne aj inovovanie systému EVO pre podporu všetkých fáz etapy zadávania zákazky, najmä fázy vyhodnocovania,
vybudovanie jednotného a vysoko dostupného Webového sídla ÚVO - publikačného portálu úradu, zavedenie bezpečnostných štandardov pre výmenu oznámení, ponúk a údajov, a pre podporu komunikácie verejný obstarávateľ/obstarávateľ                                       s uchádzačmi záujemcami)  a  podpora koncepčného pohľadu pri činnostiach súvisiacich s VO.

Na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu OPIS   Mesto Žilina vyhlásilo užšiu súťaž s názvom „Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline“, ktorej predmetom je elektronizácia služieb Mesta Žilina, tzn. vytvorenie a implementovanie vybraných elektronických služieb (eGovernment služby), ktoré budú poskytované miestnou samosprávou pre potreby verejnosti a to najmä občanom a podnikateľským subjektom. eGovernment služby budú vytvorené, udržiavané a prevádzkované prostredníctvom investícií do zdieľaného hardvéru a softvéru podporujúceho výkon kľúčových procesov miestnej samosprávy v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy v SR. Takéto vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného back Officu samosprávy umožní systematické budovanie siete integrovaných obslužných miest, pričom hustota pokrytia v regiónoch a dostupnosť služieb výrazne zníži potrebu cestovania pri vybavovaní služieb samosprávy.
Cieľom tohto projektu je teda sprístupnenie elektronických služieb krajských miesta zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti.
Elektronické služby krajských miest sú vo výzve rozdelené do dvoch častí:
	Povinné elektronické služby – na základe analýz im bola priradená najvyššia priorita pre implementáciu a ich elektronizácia je povinnou súčasťou projektov pre každého žiadateľa o NFP 

Voliteľné elektronické služby – služby s nižšou prioritou, z ktorých je žiadateľ v rámci projektu povinný elektronizovať minimálne 40%, čo zadefinuje v návrhu projektu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že verejné obstarávanie (EVO, vrátane e-aukcie a informovanie o VO) patrí medzi povinné elektronické služby, ktorým bola v rámci implementácii projektu priradená najvyššia priorita.
Predpokladaná hodnota celého projektu je 2.600.000 € bez DPH.  V prípade, že bude uvedený projekt schválený, financovanie zo strany mesta predstavuje čiastku 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. maximálne vo výške 157.894,75 €. 
Predpokladaný začiatok realizácie projektu je II. polovica roku 2010 s termínom dokončenia v roku 2012.
Systémy EVO spravované komerčnými poskytovateľmi
Výhodou komerčných systémov EVO je, že spravidla umožňujú použiť okrem postupov zadávania nadlimitných a podlimitných zákaziek aj postupy zadávania podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou. Rizikom používania je v zabezpečení plnenia zákonných podmienok priebehu EVO, pretože pokiaľ je známe, žiaden zo systémov dostupných v Slovenskej republike nie je certifikovaný ÚVO. Poskytovatelia garantujú bezpečnosť EVO často pod dohľadom vlastnou, odborne spôsobilou osobou pre verejné obstarávanie. Na rozdiel od systému EVO spravovaného ÚVO však niektoré komerčné systémy majú aj samostatný modul e-aukcie, ktorý môže využívať aj verejný sektor po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk klasickým (papierovým) postupom. Podmienkou pre účasť uchádzača v e-aukcii je súhlas s aukčným poriadkom, ktorý ustanovuje pravidlá e-aukcie a musí byť verejne prístupný alebo musí byť súčasťou poskytovaných súťažných podkladov. 
Možnosti použitia e-aukcie komerčných poskytovateľov
Prenájom softvéru 
Administrácia VO prebieha na serveri poskytovateľa, ktorý preberá zodpovednosť za jej bezpečnosť. Do virtuálnej aukčnej siene poskytovateľa vstupuje verejný obstarávateľ cez webové rozhranie. Výhodami sú rýchla implementácia, väčšia operatívnosť využívania pri väčšom množstve obstarávaní, zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa na používanie virtuálnej aukčnej siene, nižšie zriaďovacie náklady (legislatívne úpravy aplikácie po prípadnej novele alebo zmene zákonov upravujúcich spôsoby VO sú na poskytovateľovi), nie je potrebné zabezpečiť špeciálne technické vybavenie ani špeciálne školenie IT pracovníkov na MsÚ. Nevýhodné je zdieľanie aplikácie s ostatnými verejnými obstarávateľmi a správa dát u poskytovateľa.

Kúpa softvéru 
Výhodou je úplná nezávislosť prevádzkovania, neobmedzený počet užívateľov, aplikácia a všetky dáta sú umiestnené na serveri verejného obstarávateľa, možnosť vlastného dizajnu aplikácie. Cena softvéru sa odvíja od množstva požadovaných licencií a modulov. Nevýhodou je dlhší čas implementácie, vyššia náročnosť na technické vybavenie a správu systému, náklady na servis a upgrade, finančná náročnosť, náročnosť na personálne  zabezpečenie pracovníkov pre VO i IT.

Outsourcing 
Vo všeobecnosti znamená realizáciu celého alebo určitých častí VO vrátane e-aukcie alebo len e-aukcie osobami externého poskytovateľa na jeho zariadeniach podľa zadania a potrieb verejného obstarávateľa s využitím know-how poskytovateľa. 
Výhodami outsourcingu je poskytovanie poradenstva, know-how, technické zabezpečenie a skúseností svojich odborníkov v oblasti manažmentu nákupných a investičných procesov, administrácia veľmi zložitých verejných zákaziek s cieľom znižovania nákladov, zrýchlenia a zefektívnenia nákupných procesov.
Nevýhodami outsourcingu je  jeho finančná náročnosť. Poskytovateľ si spravidla účtuje percentá z tzv. úspory.

Z vyššie uvedených dôvodov,  finančnú náročnosť (pričom na zavedenie elektronického verejného obstarávania nie sú na rok 2010 rozpočtované žiadne finančné prostriedky na jeho krytie) a  s ohľadom na vyhlásený projekt OPIS , navrhujeme aby Mesto Žilina zaviedlo kompletné elektronické verejné obstarávanie v rámci implementácie uvedeného projektu, tak aby takéto zavedenie predstavovalo proces systematickej realizácie jednotlivých krokov.





