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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby
Kategória služby: 11

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Sociálna poisťovňa, ústredie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30807484
29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Helena Takácsová
Telefón: +421 906171944
Email: helena.takacsova@socpoist.sk
Internetová adresa (internetové adresy): http://www.socpoist.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet: sociálne poistenie
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)

II.1.3)
II.1.5)

OPIS
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Technická asistencia pre rozvojové iniciatívy Sociálnej poisťovne
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č.: 11
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: ústredie a pobočky
verejného obstarávateľa
Kód NUTS:SK0
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej asistencie pre rozvojové iniciatívy Sociálnej poisťovane
realizované prostredníctvom národných projektov financovaných z prostriedkov Operačného programu Informatizácia
spoločnosti (OPIS) v rozsahu:a) poradenské služby a výkon vybraných činností v rámci riadenia národných projektov,b)
poradenské služby a výkon vybraných činností v rámci zabezpečenia refundácie nákladov na realizáciu národných
projektov financovaných z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS),c) podpora pri
uplatňovaní metodiky riadenia projektu PRINCE2 a portfólia projektov.Pozn.: Pod pojmom refundácia nákladov sa na
účely tohto verejného obstarávania rozumie ich refundácia a/alebo predfinancovanie a/alebo
prefinancovanie).Podrobnejšie informácie o OPIS-e, dokumenty a podmienky na zabezpečenie implementácie projektov
financovaných z prostriedkov OPIS sú uverejnené na internetovej adrese: www.opis.gov.sk a
www.informatizacia.sk/opis.
1/8

II.1.6)

II.1.7)
II.1.8)
II.1.9)
II.2)
II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)
II.3)

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 79421000-1
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 79421100-2, 72224100-2, 72224000-1, 79200000-6, 80532000-2, 92312212-0,
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Celkové množstvo alebo rozsah
Podrobný rozsah zákazky je uvedený s súťažných podkladoch v Časti B.1 Opis predmetu zákazky
Hodnota: 833 333,0000 EUR
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie: lehoty uskutočnenia
Začatie: 17.07.2013
Ukončenie: 31.12.2015

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 3 000,00 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v
súťažných podkladoch.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude z väčšej časti financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Operačného programu
Informatizácia spoločnosti (OPIS).Financovanie predmetu zákazky sa bude riadiť podmienkami financovania a
platobnými dojednaniami v súlade s aktuálnym Systémom finančného riadenia ŠF a KF.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade, ak ponuku do verejnej súťaže predloží skupina dodávateľov a verejný obstarávateľ jej ponuku vyhodnotí ako
úspešnú, bude táto skupina dodávateľov povinná vytvoriť združenie osôb alebo inú zákonnú formu spolupráce fyzických
alebo právnických osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva a to najneskôr pred podpísaním zmluvy, ktorá
bude výsledkom tohto postupu obstarávania.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam: Áno
Opis osobitných podmienok: Uchádzač vo svojej ponuke explicitne uvedie, že v čase predloženia ponuky a teda aj v
čase vzniku záväzkového vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvída škodu maximálne vo výške
ponuky predkladanej uchádzačom v EUR. Podrobné informácie o splnení požiadavky verejného obstarávateľa o
minimalizácii rizík sú uvedené v súťažných podkladoch. Vzhľadom k tomu, že predmet zákazky bude financovaný z
finančných prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (zmluva o
NFP), bude úspešný uchádzač v zmysle zmluvných podmienok povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s
poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: § 26 zák. č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v plnom
rozsahu, t.j. uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona.
Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 zákona. Doklady podľa § 26
ods. 2 Zákona môže uchádzač nahradiť predložením platného potvrdenia vydaného úradom podľa § 128 zákona. Pre
preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke originálne doklady alebo úradne overené kópie
(môžu byť v ponuke nahradené aj čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 8 Zákona). Podrobné informácie sú uvedené
v súťažných podkladoch.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
2. Úspešným uchádzačom sa môže stať len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázania svojho
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finančného a ekonomického postavenia. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke
nasledovné doklady predložené ako originály alebo úradne overené kópie (môžu byť v ponuke nahradené aj čestným
vyhlásením v zmysle § 32 ods. 8 Zákona): 2.1. Potvrdenie banky/bánk, ktorej/ktorých je uchádzač klientom, o
schopnosti plniť finančné záväzky. Minimálna požadovaná úroveň štandardu:Potvrdenie nesmie byť staršie ako 3
mesiace ku dňu predkladania ponúk a musí obsahovať informácie o tom, že uchádzač nie je a nebol za predchádzajúce
tri roky v nepovolenom prečerpaní, v prípade splácania úveru dodržiava a dodržiaval splátkový kalendár, jeho účet nie je
a ani nebol predmetom exekúcie. Potvrdenie banky/bánk predloží uchádzač ako originál alebo úradne overenú kópiu.
Súčasne uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že predložil vyjadrenia všetkých bánk, v ktorých má vedený účet,
podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene. Výpis z účtu sa nepovažuje
za potvrdenie banky.2.2. Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri
hospodárske roky, t.j. 2009, 2010 a 2011, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnostiMinimálna požadovaná úroveň štandardu:Uchádzač predloží (i) ak ide o osobu, ktorá vedie
podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky overené kópie výkazov ziskov a strát výšku obratu za tržby z predaja
vlastných výrobkov a služieb (účtovná položka 601*,602* tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb/účty 601*, 602*,
t.j. riadok 05 výkazu) alebo (ii) ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky overené
kópie výkazov príjmov a výdavkov za tržby z predaja výrobkov a služieb (t.j. riadok 02 výkazu). V prípade ak vyššie
uvedené dokumenty zahŕňajú aj obrat v inej oblasti ako je predmet zákazky, predloží uchádzač aj údaj o výške obratu v
oblasti predmetu zákazky potvrdený čestným vyhlásením. Celkový obrat uchádzača v požadovanom období musel byť
najmenej 1 000 000,- EUR alebo ich ekvivalent v cudzej mene.Výkazy ziskov a strát, resp. príjmov a výdavkov za
uvedené obdobie musia byť overené miestne príslušným daňovým úradom (správcom dane) alebo audítorom alebo
iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača; za overenie sa považuje označenie
kolkom alebo iným spôsobom, ktorým napr. v prípade overenia správcom dane tento doklad správca dane overuje; za
overenie sa nepovažuje označenie dokladu len pečiatkou o doručení správcovi dane a pod.; verejný obstarávateľ bude
akceptovať aj formu overenia predmetného dokladu nasledovným spôsobom: doklad už bol v minulosti overený
správcom dane a takto overený doklad bude predložený vo fotokópii, ktorá bude úradne overená. V prípade, že doklady
predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť overené kópie dokladov ekvivalentných
k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v
pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom
jazyku. Súčasne musí uviesť formou čestného vyhlásenia dosiahnutý obrat za posledné tri ukončené hospodárske roky a
tiež uviesť , ktorý údaj v doklade príslušného roku preukazuje požadovanú výšku obratu. V prípade ak dokumenty
predložené uchádzačom so sídlom mimo územia Slovenskej republiky zahŕňajú aj obrat v inej oblasti ako je predmet
zákazky, uvedie uchádzač v čestnom vyhlásení aj údaj o výške obratu v oblasti predmetu zákazky. V prípade zistenia
rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, je rozhodujúci preklad v
slovenskom jazyku. Od zahraničného uchádzača sa tiež vyžaduje overenie uvedených dokladov miestne príslušným
správcom dane. Ak uchádzač so sídlom mimo SR z iných objektívnych dôvodov nevie predložiť takto overené doklady,
predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie aj s uvedením objektívneho dôvodu, v ktorom bude zároveň uvedená aj
výška obratu za príslušný hospodársky rok. Iné meny sa prepočítajú na EUR podľa kurzu NBS (prípadne kurzu ECB Európskej centrálnej banky) aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia
relevantnej podmienky účasti na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ sa podmienkou v bode 2.1 presvedčí, že uchádzačom je finančne stabilný podnikateľský subjekt
schopný dlhodobo plniť svoje finančné záväzky a z tohto pohľadu môže uzavrieť s uchádzačom zmluvu znížením
pravdepodobnosti finančných rizík a podmienkou v bode 2.2 sa verejný obstarávateľ presvedčí, že uchádzačom je
podnikateľský subjekt, ktorý dlhodobo poskytuje služby v rozsahu podobnom cene predmetnej zákazky a z tohto
pohľadu môže uzavrieť s uchádzačom zmluvu znížením pravdepodobnosti ekonomických rizík. Požadovaná minimálna
výška obratu za relevantné obdobie je primeraná nakoľko v prepočte na jeden rok nepresahuje výšku predpokladanej
hodnoty zákazky.2.3. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické
postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť
použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f)
zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté, čo
preukáže predložením dokladu podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
3. Úspešným uchádzačom sa môže stať len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázania svojej technickej
alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady
predložené ako originály alebo úradne overené kópie (môžu byť v ponuke nahradené aj čestným vyhlásením v zmysle §
32 ods. 8 Zákona):3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky (2010, 2011 a 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom1. bol
verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,2. bola iná osoba ako
verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ.1Minimálna požadovaná úroveň štandardu:Zoznam poskytnutých
služieb musí obsahovať minimálne 3 zákazky na poskytnutie služieb riadenia projektov, pričom:3.1.1 predmetom aspoň
3/8

1 zákazky bolo riadenie projektu, s celkovou hodnotou projektu aspoň 20 mil. EUR bez DPH,3.1.2 predmetom aspoň 1
zákazky bolo riadenie projektu s celkovou hodnotou projektu aspoň 7 mil. EUR bez DPH,3.1.3 predmetom aspoň 1
zákazky bolo riadenie projektu s celkovou hodnotou projektu aspoň 3 mil. EUR bez DPH.Zoznam služieb musí
obsahovať:a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno alebo úradný názov, adresu sídla, IČO),b) názov a relevantný
stručný opis poskytnutej služby, ktorý umožní posúdenie splnenia poskytnutia referencií na vykonanie vyššie uvedených
služieb,c) jasnú identifikáciu projektu, ktorého sa poskytovaná služba týkala s uvedením jeho hodnoty v EUR bez DPH,d)
zmluvnú cenu zákazky v EUR bez DPH,e) obdobie poskytovania služby,f) potvrdenie plnenia zákazky odberateľom,g)
meno, priezvisko, postavenie, telefón a emailovú adresu kontaktnej osoby odberateľa služby a zodpovednej osoby zo
strany odberateľa, ktorému boli služby poskytnuté.Verejný obstarávateľ uchádzačom odporúča predložiť požadované
informácie o poskytnutých službách vyplnením vzorových dokumentov tvoriacich obsah Prílohy D: Potvrdenie o
poskytnutých dodávkach referenčný list a Prílohy E:Zoznam plnenia zmlúv sumár.Odôvodnenie primeranosti: Zoznam
úspešne realizovaných zmlúv v segmente služieb tvoriacich predmet zákazky má garantovať odborné a kvalitatívne
schopnosti uchádzača plniť obstarávanú zákazku, ako aj preukázanie skúseností uchádzača s plnením zmlúv rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, a to s prihliadnutím na rozsah projektov, ktorých riadenie tvorí
predmet zákazky. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej asistencie pre rozvojové iniciatívy Sociálnej
poisťovne realizované prostredníctvom troch národných projektov financovaných z prostriedkov OPIS vo výške min. 28
mil. EUR bez DPH (NP1) do cca 43 mil. EUR bez DPH. Verejný obstarávateľ má za to, že pre posúdenie schopnosti
uchádzača odborne aj kapacitne zabezpečiť paralelné riadenie troch zložitých a rozsiahlych projektov je potvrdenie, že v
minulosti už takúto činnosť v relevantnom období a aspoň približnom rozsahu realizoval. Jediným univerzálnym
kvantitatívnym parametrom určujúcim rozsah a zložitosť projektov je ich hodnota (vyjadrená v peniazoch). Z uvedeného
dôvodu verejný obstarávateľ použil pre určenie minimálnej úrovne štandardu počet a hodnotu projektov, ktorých
riadenie je predmetom zákazky. V záujme dosiahnutia účelu sledovaného podmienkou účasti a zároveň zachovania
základných princípov verejného obstarávania nastavil verejný obstarávateľ požadovanú cenovú úroveň referenčných
projektov pod hranicu 3/4 z predpokladaných hodnôt národných projektov, ktorých riadenie je predmetom zákazky. 3.2
podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona a § 29 zákona:3.2.1 platným certifikátom systému manažérstva kvality - ISO 10006
a3.2.2 platným certifikátom manažmentu služieb v IT - ISO 20000-1. Verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy
predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie
príslušného certifikátu.Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ stanovením tejto podmienky účasti overuje
schopnosť uchádzača poskytnúť požadovaný predmet zákazky v požadovanej kvalite. Uvedená podmienka účasti je
primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým sú poradenské služby manažmentu kvality v procesoch projektového
manažmentu a súvisiacich procesoch, a uchádzač musí mať s riadením kvality primerané skúsenosti a znalosti.
Prostredníctvo certifikátu ISO 10006 uchádzač preukazuje svoje kompetencie v oblasti riadenia projektov a programov.
Certifikát IT ISO 20000-1 potvrdzuje kompetenciu uchádzača v oblasti riadenia prevádzky IT služieb, implementácie IT
organizácie a zvládnutie procesov potrebných pre prechod od implementácie k bežnej prevádzke komplexného
informačného systému. Uvedené kompetencie (znalosti) sú základným predpokladom riadneho zabezpečenia riadenia
projektu spočívajúceho nie len v dodávke, a implementácii informačného systému ale aj v jeho riadnom odovzdaní do
bežnej prevádzky verejného obstarávateľa. 3.3 podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona uchádzač preukáže podmienku účasti
v nasledovnom rozsahu:Minimálna požadovaná úroveň štandardov:zoznam subdodávateľov, prostredníctvom ktorých
bude uchádzač zabezpečovať plnenie predmetu zákazky s uvedením obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania,
podielu subdodávky v % a stručným opisom zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky, podpísaným zástupcom
uchádzača oprávneným konať v mene uchádzača.Pozn.: Uchádzač môže predložiť zoznam subdodávateľov podľa
prílohy C: Zoznam subdodávateľov uvedeného v týchto súťažných podkladoch. Prílohu je potrebné vyplniť aj v prípade,
ak uchádzač nebude zabezpečovať plnenie predmetu zákazky prostredníctvom subdodávateľov. Odôvodnenie
primeranosti: Verejný obstarávateľ požaduje informácie o subdodávateľoch v záujme získania prehľadu verejného
obstarávateľa o subjektoch, ktoré sa budú akýmkoľvek spôsob podieľať na realizácii zákazky. Význam uvedených
informácií spočíva najmä v povahe zákazky, ktorej väčšiu časť tvoria služby vysoko odbornej duševnej činnosti. Z
uvedeného vyplýva aj primeranosť predmetnej podmienky účasti, ktorá uchádzačov nijakým spôsobom
neobmedzuje.3.4 podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii
riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb. Uchádzač musí preukázať odbornú
spôsobilosť na poskytovanie požadovaných služieb na základe preukázania, že má k dispozícii kľúčových expertov na
plnenie zmluvy. Každá osoba môže slúžiť na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti iba vo vzťahu k
jednému z nižšie uvedených pozícií expertov. Požiadavka na použitie tej istej osoby iba pre jednu expertnú pozíciu je
stanovená vzhľadom na rozsah a náročnosť projektu, ktorý je potrebné v plnej miere realizovať v definovanom časovom
rámci. Očakávaná prácnosť na projekte si vyžaduje plnohodnotné zastúpenie na každej expertnej pozícií, čo je
predpokladom dosiahnutia požadovanej kvality, riešenia operatívnych potrieb a vytvorenia dostatočného priestoru pre
vykonanie potrebných analýz, spracovanie návrhov a zabezpečenie konzultácií s odbornými zamestnancami SP.Toto sa
preukáže: a) predložením príslušným expertom podpísaného profesijného životopisu, b) predložením príslušným
expertom podpísaného čestného vyhlásenia experta o dostupnosti a pripravenosti podieľať sa na realizácií projektu,c)
predložením uchádzačom podpísaného čestného vyhlásenia o využití experta pri realizácií projektu, ktorý je predmetom
zákazky,d) predložením požadovaných certifikátov za príslušného experta,Ak je verejne dostupný register držiteľov
certifikátov, uchádzač predloží aj elektronickú adresu (link), kde je možné certifikát príslušného experta overiť; v
prípade, že certifikát je dostupný len v elektronickej forme, uchádzač predloží príslušným expertom podpísané čestné
vyhlásenie o získaní certifikátu obsahujúce elektronickú adresu pre overenie certifikátu, e)v prípade, že uchádzač nie je
súčasným zamestnávateľom príslušného experta, predložením zmluvy uzavretej medzi uchádzačom a expertom (v
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zmysle bodu 3.5) o využití odborných kapacít experta pri plnení zmluvy uchádzačom, ak sa stane úspešným
uchádzačom,f) predložením infromácií o plneniach (zmluvách) na realizácii ktorých sa expert podieľal, preukazujúcich
jeho odbornú spôsobilosť a prax (ďalej praktická skúsenosť); každá praktická skúsenosť predložená uchádzačom musí
obsahovať: meno a priezvisko príslušného experta, názov projektu, na ktorom sa príslušný expert podieľal,identifikáciu
odberateľa projektu,čas plnenia zmluvy/projektu, t. j. od - do (mesiac, rok),stručný opis predmetu zmluvy/projektu tak,
aby sa na základe neho dalo overiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie profesionálnej
praktickej skúseností jednotlivých kľúčových expertov, stručný popis činností, ktoré príslušný expert
zabezpečoval,identifikáciu a kontaktné údaje (telefón a mail) osoby konečného odberateľa projektu, t. j. osoby, u ktorej
si možno overiť príslušné údaje.Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych
požiadaviek na kľúčových expertov č. 1 až č. 5: Kľúčový expert č. 1 Externý projektový dohľada) Minimálne 5 ročná prax
v priamom riadení heterogénnych tímov expertov tvorených zástupcami odberateľa, dodávateľa a tretích strán
potvrdená životopisom a praktickými skúsenosťami podľa bodov b) a c) nižšie, b) Minimálne 5 praktických skúseností s
dodávkou komplexných IT riešení za obdobie posledných šesť kalendárnych rokov (2006-2012) s nasledujúcimi
parametrami a rozdelením:i. Minimálne 3 praktické skúsenosti z projektov, ktorých obstarávacia hodnota predstavovala
aspoň 3 mil. EUR bez DPH,ii. Minimálne 2 praktické skúsenosti z projektov, ktorých obstarávacia hodnota predstavovala
aspoň 18 mil. EUR bez DPH, c) Minimálne 2 praktické skúsenosti s poskytovaním služieb súvisiacich s prevádzkou
informačných a komunikačných systémov nasledovných parametrov:i. Doba poskytovaných služieb minimálne 5 rokov,ii.
Hodnota poskytovaných služieb za rok minimálne 1 mil. EUR.Odôvodnenie primeranosti: Projekt je zameraný na
koncepčnú zmenu poskytovaných elektronických IT služieb. Externý Projektový dohľad v súčinnosti s projektovým
manažmentom verejného obstarávateľa bude zodpovedať za zavedenie elektronických služieb v rozsahu a kvalite
popísaných národnými projektmi realizovanými Sociálnou poisťovňou a financovanými z fondov OPIS. Jedná sa o
riadenie portfólia projektových aktivít vo vzájomných súvislostiach, a preto je nutné disponovať tiež znalosťou
manažmentu portfólia projektov a tiež znalosťou manažmentu projektových rizík. Dosiahnutie predpokladaných
prínosov, kvality a rozsahu implementácie je nevyhnutné pre úspech projektov financovaných zo zdrojov OPIS. Rozsah
národných projektov financovaných z fondov OPIS pre Sociálnu poisťovňu môže vo finančnom vyjadrení dosiahnuť spolu
46 mil EUR. Je preto dôležité, aby expert vo vyššie definovanej pozícií disponoval dostatočnými skúsenosťami a širokou
znalosťou pri riadení portfólia IT projektov a projektových rizík obdobného finančného rozsahu a taktiež vzhľadom na
dynamický vývoj v oblasti IT technológií je žiadúce, aby uchádzač prostredníctvom experta svoje kompetencie preukázal
v realizovaní moderných technológii, čo verejný obstarávateľ zabezpečil obmedzením obdobia, v ktorom mohli byť
realizované plnenia, na ktorých sa expert podielal. Požadovaný počet referencií má poskytnúť verejnému
obstarávateľovi dôkaz, že daný expert má opakované skúsenosti s realizáciu predmetnej činnosti, čo verejný
obstarávateľ považuje v kontexte povahy (kvalita poskytovaných služieb je vo veľkej miere závislá od personálu, ktorý
ich vykonáva), obsahu a rozsahu obstarávaných služieb za podstatnú skutočnosť. Rozsah národných projektov
financovaných z fondov OPIS pre Sociálnu poisťovňu môže vo finančnom vyjadrení dosiahnuť spolu 46 mil EUR.
Vzhľadom na túto skutočnosť a hlavne vzhľadom na rozsah, trvanie a komplexnosť národných projektov je primeraná
požiadavka na skúsenosti s riadením projektov obdobnej finančnej hodnoty i rozsahu. Finančná hodnota projektu je
hlavným relevantným kvantifikovateľným údajom vymedzujúcim jeho zložitosť a rozsah. Kľúčový expert č. 2 : IT
architekta) Minimálne 5 ročná odborná prax v oblasti návrhu architektúry komplexných IT systémov preukázaná
životopisomb) Minimálne päť praktických skúseností s realizáciou komplexného informačného systému v roli IT
architekta pokrývajúceho životný cyklus riešenia (analýza, návrh, implementácia, nasadenie do rutinnej prevádzky)c)
Minimálne jedna praktická skúsenosť s realizáciou komplexného informačného systému, v ktorom bola použitá SOA
architektúra. d) Minimálne jedna praktická skúsenosť s realizáciou projektu, ktorého cena bola minimálne 20 mil. EUR
bez DPH na pozícii IT architektae) Držiteľ platného certifikátu odbornej spôsobilosti IT architekta - The Open Group
Master Certified IT Architect - alebo ekvivalentného medzinárodného certifikátu IT architekta.Odôvodnenie primeranosti:
Projekt je zameraný na koncepčnú zmenu poskytovaných elektronických IT služieb. Externý IT Architekt v súčinnosťi s
Externým Projektovým dohľadom a v súčinnosti s projektovým manažmentom verejného obstarávateľa bude
zodpovedať za zavedenie elektronických služieb v rozsahu a kvalite popísaných národnými projektmi realizovanými
Sociálnou poisťovňou a financovanými z fondov OPIS. Jedná sa o pravidelné hodnotenie implementácie projektov
vzhľadom na požadovanú funkcionalitu a dohodnuté technické parametre, ďalej sa taktiež jedná o odsúhlasovanie
technických riešení predkladaných dodávateľmi formou zmenových konaní. Rozsah národných projektov financovaných z
fondov OPIS pre Sociálnu poisťovňu môže vo finančnom vyjadrení dosiahnuť spolu 46 mil EUR. Je preto dôležité, aby
expert vo vyššie definovanej pozícií disponoval dostatočnými skúsenosťami IT architekta na projektoch obdobného
finančného rozsahu. IT architekt okrem preukázanej praxe musí dokladovať svoju kvalifikáciu certifikátom Open Group
alebo všeobecne uznávaným ekvivalentným certifikátom. Požadovaný počet praktických skôseností a ich zameranie má
poskytnúť verejnému obstarávateľovi dôkaz, že daný expert má opakované skúsenosti s realizáciu predmetnej činnosti,
čo verejný obstarávateľ považuje v kontexte povahy (kvalita poskytovaných služieb je vo veľkej miere závislá od
personálu, ktorý ich vykonáva), obsahu a rozsahu obstarávaných služieb za podstatnú skutočnosť. Rozsah národných
projektov financovaných z fondov OPIS pre Sociálnu poisťovňu môže vo finančnom vyjadrení dosiahnuť spolu 46 mil
EUR. Vzhľadom na túto skutočnosť a hlavne vzhľadom na rozsah, trvanie a komplexnosť národných projektov je
primeraná požiadavka na skúsenosti s účasťou na realizácii projektov obdobnej finančnej hodnoty i rozsahu. Finančná
hodnota projektu je hlavným relevantným kvantifikovateľným údajom vymedzujúcim jeho zložitosť a rozsah. Kľúčový
expert č. 3 Externý projektový poradcaa) Minimálne 10 ročná odborná prax v oblasti riadenia projektov informačných
systémov, preukázaná životopisom, z tohoi) minimálne 3 roky praxe vo finančnom sektore alebo sektore
poisťovníctva,ii) prax v riadení projektov na strane dodávateľa aj odberateľab) Minimálne 1 praktická skúsenosť s
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riadením súboru projektov na pozícii "Programový manažér"c) Minimálne 3 praktické skúsenosti s návrhom koncepcie
celkového riešenia informačných systémov alebo systémov finančných tokov v pozícii Projektový manažér na projektoch
nasledovných parametrov:i. projekt s návrhom koncepcie riešenia informačných systémov ii. projekt implementácie
komplexného informačného systému alebo systému riadenia finančných tokov v oblasti bankovníctva alebo
poisťovníctva, d)Skúsenosť s riadením projektov s využitím metodológie PRINCE2 alebo ekvivalentnej.e) Držiteľ
platného certifikátu odbornej spôsobilosti projektového manažmentu PRINCE2 PRACTITIONER alebo ekvivalentného
(napr. PRINCE2 FOUNDATION spolu s certifikátom PMI-PMP alebo napr. PRINCE2 FOUNDATION spolu s certifikátom
IPMA B).f) Držiteľ platného certifikátu odbornej spôsobilosti pre riadenie IT služieb podľa ITIL úroveň ITIL
FOUNDATION alebo ekvivalentného (napr. ISO20000 PRACTITIONER alebo priSM Professional).Odôvodnenie
primeranosti: Národné projekty sú zamerané na koncepčnú zmenu poskytovaných elektronických IT služieb. Externý
projektový poradca bude poskytovať aktívne poradenstvo pri riadení projektov s cieľom dosiahnuť požadované výsledky
pri dodržaní stanovenej koncepcie, harmonogramu a nákladov na projektovú aktivitu. Je preto dôležité, aby išlo o
experta s dostatočnými skúsenosťami a širokou odbornou znalosťou pri riadení IT projektov a projektových rizík v
zmysle požadovaných medzinárodných štandardov. Keďže verejný obstarávateľ plánuje použiť metodiku riadenia
projektov PRINCE2, kľúčový expert musí disponovať aspoň základnou znalosťou tejto metodiky. Jedná sa o riadenie
portfólia projektových aktivít vo vzájomných súvislostiach, a preto je nutné disponovať tiež znalosťou manažmentu
portfólia projektov a tiež znalosťou manažmentu projektových rizík. Požadovaný počet referencií má poskytnúť
verejnému dôkaz, že daný expert má opakované skúsenosti s realizáciu predmetnej činnosti, čo verejný obstarávateľ
považuje v kontexte povahy (kvalita poskytovaných služieb je vo veľkej miere závyslá od personálu, ktorý ich vykonáva),
obsahu a rozsahu obstarávaných služieb za podstatnú skutočnosť. Kľúčový expert č. 4 Externý finančný poradcaa)
Minimálne 5 ročná odborná prax v oblasti finančného riadenia a financovania projektov preukázaná životopisom,b)
Minimálne 2 praktické skúsenosti s finančným riadením alebo financovaním projektov nasledovných parametrov:i.
projekt s rozpočtom minimálne v hodnote 18 mil. EUR bez DPH,ii. projekt s rozpočtom minimálne v hodnote 3 mil. EUR
bez DPH.Odôvodnenie primeranosti: Projekt je financovaný z prevažnej časti z fondov EÚ, a taktiež národné projekty
budú financované z prevažnej časti z fondov EÚ. Rozsah národných projektov financovaných z fondov OPIS pre Sociálnu
poisťovňu môže vo finančnom vyjadrení dosiahnuť spolu 46 mil EUR. Vzhľadom na túto skutočnosť a hlavne vzhľadom
na rozsah, trvanie a komplexnosť národných projektov je primeraná požiadavka na skúsenosti s financovaním a
finančným riadením projektov obdobnej finančnej hodnoty i rozsahu. Finančná hodnota projektu je hlavným
relevantným kvantifikovateľným údajom vymedzujúcim jeho zložitosť a rozsah. Kľúčový expert č. 5 Expert pre
zavedenie do prevádzkya) Minimálne 4 ročná odborná prax v oblasti definovania a návrhu procesov zabezpečenia IT
služieb preukázaná životopisom,b) Držiteľ platného certifikátu odbornej spôsobilosti pre riadenie IT služieb podľa ITIL
úroveň ITIL FOUNDATION alebo ekvivalentného (napr. ISO20000 PRACTITIONER alebo priSM
Professional).Odôvodnenie primeranosti: Predmetom národných projektov je implementácia nového integrovaného IS SP
a jeho nasadenie do prevádzky, ktorá bude zabezpečená procesmi poskytovania IT služieb podľa ITIL alebo
ekvivalentného. Toto zavedenie jednotlivých častí IS do prevádzky a podpory je potrebné navrhnúť, pripraviť,
naplánovať a procesne manažovať. Je preto dôležité, aby išlo o experta s dostatočnými skúsenosťami a odbornou
znalosťou pre návrh procesov a riadenia IT služieb podľa ITIL alebo ekvivalentného.3.5 Uchádzač môže na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a od borné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich
právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto
osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté, čo preukáže
predložením dokladu podľa § 26 ods. 2 písm. e) ZVO.Verejný obstarávateľ bude trvať pri zmluvnom záväzku, aby
realizáciu služieb vykonávali tie osoby, ktorými boli splnené podmienky technickej spôsobilosti osobne alebo ich
rovnocenná náhrada, ktorá rovnako spĺňa kritériá stanovené pre kľúčového experta, ktorých schváli verejný
obstarávateľ. Vysvetlivky použitých skratiek:SkratkaVýznamPopisIPMA A, B, C International Project Management
Association Medzinárodná asociácia pre projektový manažment a jej certifikačné stupne
http://ipma.ch/certification/certify-individuals/PMI-PMPPMI-PgMP Project Management Institute-Project Management
ProfessionalProgramme Management Professional Medzinárodná asociácia pre projektový manažment a jej certifikačné
stupne http://www.pmi.org/Certification.aspxPRINCE2ITIL Projects IN Controlled EnvironmentInformation Technology
Infrastructure LibraryMedzinárodná kvalifikačná schéma pre projektový manažment, programový manažment,
manažment rizík, manažment IT služieb a pod.http://www.apmginternational.com/home/Qualifications/Qualifications.aspxISACA-CRICSCGEIT Certified in Risk and Information Systems
ControlCertified in the Governance of Enterprise IT Medzinárodná certifikačná schéma pre IT
profesionálovhttp://www.isaca.org/CERTIFICATION/Pages/default.aspxpriSMProfessional recognition in Service
Management Medzinárodný program profesionálov v oblasti riadenia IT služieb
http://www.theprisminstitute.org/Global_priSM_I/Global_priSM_Institute.html3.6 Všetky doklady potrebné k splneniu
podmienok účasti predložené uchádzačom musia byť originály alebo ich úradne overené kópie. Všetky doklady musia
byť predložené v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho
jazyka, t. j. slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
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rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku.3.7 Cudzie meny sa prepočítajú na EUR podľa kurzu
NBS (prípadne kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre
preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, resp.
technickej alebo odbornej spôsobilosti.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: Nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)
IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)

IV.3.3)

IV.3.4)
IV.3.6)

IV.3.7)

IV.3.8)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Otvorená
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
19367/2013-BA
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 035-055463
z: 19.02.2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 24.04.2013 14:00
Spoplatnená dokumentácia: Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.05.2013 10:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie: Do dátumu
Dátum: 31.12.2013
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.05.2013 12:00
Miesto: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk označených ako "Kritériá" sa môže
zúčastniť uchádzač, ktorý predložil ponuku v mieste a v lehote na predkladanie ponúk a ktorého ponuka nebola
vylúčená, je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk prostredníctvom svojho/svojich štatutárneho/štatutárnych
orgánu/orgánov, resp. môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Bližšie
informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Európsky fond regionálneho rozvoja - Operačný program
Informatizácia spoločnosti.
DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej asistencie pre rozvojové iniciatívy Sociálnej poisťovane
realizované prostredníctvom národných projektov financovaných z prostriedkov Operačného programu Informatizácia
spoločnosti (OPIS). V súčasnosti sú schválené a pridelené finančné prostriedky pre rozsah elektronických služieb
národného projektu Elektronické služby Sociálnej poisťovne (NP1) v rozsahu 34 mil. EUR s DPH a národného projektu
Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia (NP2) s rozsahom 12
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VI.4)
VI.4.1)

VI.4.3)

VI.5)

mil. EUR s DPH. Finančné zabezpečenie z fondov OPIS pre národný projekt Elektronické služby podporujúce realizáciu
programu UNITAS v rozsahu kompetencií Sociálnej poisťovne (NP3) s predpokladaným rozsahom 6 mil. EUR s DPH, je v
súčasnosti predmetom rokovaní medzi Sociálnou poisťovňou a MF SR. Realizácia národných projektov vrátane
refundácie ich nákladov musí byť ukončená najneskôr 31.12.2015.Všetky doklady potrebné k splneniu podmienok účasti
predložené uchádzačom musia byť originály alebo ich úradne overené kópie. Všetky doklady musia byť predložené v
slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. slovenského
jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom
jazyku, t. j. v slovenskom jazyku. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, musia odrážať
skutočný stav ku dňu lehoty na predkladanie ponúk (platí aj pre doklady, ktoré budú predkladané v zmysle § 44. ods. 1
zákona). Doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2.1), III.2.2) a III.2.3) môžu
byť v ponuke nahradené čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 8 Zákona, ktorého vzor tvorí prílohu F. súťažných
podkladov. Pokiaľ uchádzač chce čestným vyhlásením preukázať splnenie viacerých podmienok účastí, predloží čestné
vyhlásenie podľa vzoru F. súťažných podkladov za každú jednotlivú podmienku účasti zvlášť.Termín 17.07.2013
uvedený v bode II.3 TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE v kolonke začatie, je len informatívny, bude
upresnený až po ukončení procesu obstarávania a po podpise zmluvy. Z dôvodu, aby formulár oznámenia nevykazoval
chybu a oznámenie mohlo byť korektne odoslané, bolo nutné túto kolonku vyplniť, nakoľko je kolonka "začatie"
označená ako povinné pole.O poskytnutie súťažných podkladov je možné požiadať len na základe písomnej žiadosti
doručenej verejnému obstarávateľovi poštou, e-mailom alebo osobne v lehote uvedenej v bode IV.3.3.) oznámenia na
adresu : Sociálna poisťovňa ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava. Kontaktná osoba: Ing. Helena
Takácsová tel. č. +421906171944 , helena.takacsova@socpoist.sk ( prípadne Ing. Moravčíková, tel. č.: +421 906171986
). Prevzatie súťažných podkladov je možné osobne na vyššie uvedenej adrese alebo budú zaslané poštou na adresu
záujemcu.
ODVOLACIE KONANIE
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.03.2013
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