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Mestská časť  Bratislava-Rusovce 

Vývojová 8,  851 10  Bratislava 

 
Vážený pán  
František Lošonský 
Colnícka 19/A 
851 10  Bratislava 
 
 

Vec 

Odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec,  

dňa 08. 10. 2019 bola mestskej časti Bratislava-Rusovce (ďalej len „mestská časť“) na 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva osobne doručená Vaša písomná interpelácia týkajúca sa 

podpísania licenčnej zmluvy so spoločnosťou PERRY SOFT s. r. o. v rozsahu nasledujúcich 

otázok: 

1. Akým spôsobom bola vybraná práve táto spoločnosť na dodanie aplikácie pre našu 

MČ? 

2. Bolo na predmetnú aplikáciu vyhlásené verejné obstarávanie alebo súťaž? 

3. Ak nebolo vyhlásené na dodanie aplikácie verejné obstarávanie, ani súťaž, podľa 

akého paragrafu zákona ste postupovali? 

4. Medzi koľkými aplikáciami si vybrala naša MČ práve túto a na základe akých kritérií? 

5. Je na webe našej MČ zverejnená súťaž alebo podklady k verejnému obstarávaniu 

aplikácie pre MČ Rusovce s presnou špecifikáciou a hodnotiacimi kritériami, podľa 

čoho ste postupovali? 

6. Dovoľujem si Vás požiadať o zaslanie kritérií, na základe ktorých ste vyberali aplikáciu 

pre MČ Rusovce. Aj s vyhodnotením ponúk. 

 

Odpovede na Vaše otázky: 

Ad 1: Spoločnosť PERRY SOFT  s. r. o. bola vybraná na dodanie aplikácie na základe 

výsledkov prieskumu trhu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“). 

Ad 2 a 3: Na výber dodávateľa bol v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní použitý 

prieskum trhu. 

Ad 4: V rámci prieskumu trhu boli porovnávané 3 rôzne aplikácie, kritériom na výber aplikácie 

bola hodnota za peniaze. 
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Ad 5: V súlade § 117 zákona o verejnom obstarávaní je možné prieskum trhu realizovať 

niekoľkými spôsobmi, nemusí ísť vždy prieskum trhu oslovením dodávateľov. V tomto prípade 

bol prieskum trhu realizovaný porovnávaním funkcionalít jednotlivých aplikácií.  

Ad 6: V rámci prieskumu trhu boli porovnávané nasledovné kritériá: 

Komplexnosť riešenia 

Možnosť integrovateľnosti riešenia s inými systémami (napr. GIS) 

Jednoduchosť prevádzkovateľnosti systému 

Užívateľský komfort, jednoduchosť a zrozumiteľnosť 

Grafická a vizuálna prepracovanosť aplikácie 

Automatické sťahovanie správ z webstránky MČ 

Zasielanie push-up správ 

Možnosť customizácie aplikácie 

Možnosť doplnenia nových modulov 

Použitie v zariadeniach Apple/Android 

Aplikácia spoločnosti PERRY SOFT s. r. o. ako jediná vyhovela vo všetkých požadovaných  

parametroch, poskytuje najvyššiu hodnotu za peniaze a na základe výsledkov prieskumu trhu 

podpísala mestská časť s touto spoločnosťou licenčnú zmluvu. 

 

 

S pozdravom 

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. 

starostka 


