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V Prešove 06.10.2022 

 

Vážený pán primátor mesta Michalovce,    

dovoľte nám, aby sme vám zagratulovali za vynikajúce výsledky, ktoré vaša samospráva 
dosiahla pri realizovaní verejných zákaziek s hodnotením 

A+ VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 

Portál TRANSPAREX prináša najväčšiu unikátnu databázu dát v oblasti verejného 
obstarávania. Naším cieľom je otvorenými dátami podporovať hospodársku súťaž pre 
lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku a zvýšiť transparentnosť vo verejných 
obstarávaniach. Práve vďaka verejnej kontrole prispievame k zvyšovaniu efektivity 
inštitúcií pri nakladaní s verejnými zdrojmi a zároveň pomáhame obstarávateľom získavať 
kvalitných dodávateľov.  

V TRANSPAREX sme vyhodnotili takmer 150-tisíc zákaziek za rok 2021, ktoré boli 
realizované viac než 5 300 verejnými obstarávateľmi. Tak sme vytvorili rebríček 
s názvom ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2021. 

Z nášho hodnotenia vyplynulo, že verejné obstarávanie vo vašom meste ste uplynulý rok 
realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej 
hospodárskej súťaže. Zákazky realizujete výrazne rýchlejšie než je celkový priemer a 
vyhrávajú ich transparentní a spoľahliví dodávatelia.  

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 sme udelili len 229 najlepším verejným 
obstarávateľom z celkového počtu 3 904 hodnotených subjektov.  

Pri rebríčku zodpovedných obstarávateľov sme hodnotili viacero ukazovateľov: 

 Hodnotenie hospodárskej súťaže (počet predložených ponúk)  
 Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní 
 Priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania 
 Spoľahlivosť verejného obstarávateľa 
 Pochybenia v procese verejného obstarávania 
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 Koncentrácia dodávateľov 
 Reputačné riziko obstarávateľov  
 Reputačné riziko dodávateľov  

Kompletné hodnotenie Vašej organizácie ako aj ďalších verejných obstarávateľov a 
obstarávateľov, vrátane použitej metodiky nájdete na www.transparex.sk.  

Veríme, že vaša samospráva bude aj naďalej dbať o kvalitu procesov verejného 
obstarávania a pôjde príkladom ďalším obciam, mestám a inštitúciám. Ako uznanie za 
doterajšiu snahu o transparentnosť a hospodárne narábanie s verejnými financiami vám 
v prílohe tohto listu prikladáme certifikát „ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2021“.   

Prevádzkovateľom TRANSPAREX - online platformy s dátami v oblasti verejného 
obstarávania je firma ProWise, a.s. so sídlom Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, IČO 51871998. 

Udelený certifikát si Vám dovoľujeme zaslať aj v originálnom vyhotovení prostredníctvom 
pošty. Zároveň udeľujeme súhlas na jeho verejné šírenie.   

S pozdravom 

 

 

 

Matúš Džuppa 
predseda predstavenstva 

ProWise, a.s. - TRANSPAREX  

 

 

 

 

 

 

 

 


