           
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
Zasadnutie č. 05/13

zápisnica – per rollam 28.augusta - 13.septembra 2013

Prítomní:









Predseda DR SP: JUDr. Ján Richter – minister, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR – k bodom 2, 6, a 7
Podpredseda DR SP: Ing. Pavol Brnka – Zväz sklárskeho priemyslu SR Trnava,
RONA a.s.
Podpredseda DR SP: JUDr. Marián Lacko – Slovenský odborový zväz
zamestnancov obrany
Člen DR SP: Ing. Ján Lipiansky, PhD. – Jednota dôchodcov na Slovensku
Člen DR SP: Ing. Magdaléna Mellenová – Odborový zväz potravinárov SR
Člen DR SP: Ing. Ján Mikulík – Ministerstvo financií SR
Člen DR SP: Ing. Peter Pellegrini – štátny tajomník, Ministerstvo financií SR
Člen DR SP: JUDr. Mária Svoreňová - Konfederácia odborových zväzov SR

Neprítomní:




Člen DR SP: Ing. Marek Lendacký – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Člen DR SP: Mgr. Branislav Masár – Asociácia zamestnávateľských zväzov
a združení SR
Člen DR SP: JUDr. Ľudovít Paus – Združenie podnikateľov Slovenska

Program rokovania:
1. Návrh oznámenia a výzvy na rokovanie v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom
priame rokovacie konanie na predmet zákazky „Poskytovanie služieb pri prevádzke
APV ŽoD, APV Pisáreň, APV EZ, APV AIS, APV OAS, APV CDS a APV ePortal“
2. Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž na predmet zákazky
„Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle“
3. Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž na predmet zákazky
„Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov a farbiacich
pások do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích
strojov“
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4. Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž na predmet zákazky
„Dodávka a inštalácia zariadení výpočtovej techniky – serverov pre aplikačnú
a obslužnú IT infraštruktúru, náhradných dielov pre servery a softvérového
vybavenia“
5. Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž na predmet zákazky
„Dodávka a technická podpora licenčného softvérového vybavenia IBM“
6. Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž na predmet zákazky
„Dodávka a inštalácia zariadení výpočtovej techniky – PC staníc“
7. Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž na predmet zákazky
„Dodávka multifunkčných zariadení“
8. Očakávaná skutočnosť použitia správneho fondu v roku 2013 a výška použitia
správneho fondu v roku 2014

Priebeh rokovania:
p. Pellegrini a p. Mikulík mali k materiálom pod číslami 1.-7. nasledovné pripomienky:
Celková suma zákazok je cca. 16 mil. eur Pri jednotlivých návrhoch sa síce uvádza ich
krytie zo správneho fondu SP, ale pre zachovanie jednotnosti odporučili jasne
preformulovať zabezpečenie finančného krytia tak, aby bolo jednoznačné, že finančné krytie
bude zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov správneho fondu vo výške 126,0
mil. eur, t.j. bez dodatočnej požiadavky na jeho zvýšenie. Uvedené platí nielen pre roky
2013 a 2014, ale aj na obdobie rokov 2015 a 2016. Po zapracovaní odporúčania je možné
tieto návrhy schváliť.
Stanovisko Sociálnej poisťovne :
Finančné krytie zo zvýšeného schváleného limitu výdavkov správneho fondu vo výške
126,0 mil. eur bude použité na financovanie projektov:
1.
DODÁVKA A INŠTALÁCIA ZARIADENÍ VÝPOČTOVEJ TECHNIKY - PC STANÍC
2.
VEREJNÁ SÚŤAŽ" NA PREDMET ZÁKAZKY "DODÁVKA MULTIFUNKČNÝCH
ZARIADENÍ
3.
DODÁVKA A TECHNICKÁ PODPORA LICENČNÉHO SOFTVÉROVÉHO
VYBAVENIA IBM
riešenie auditu licencií IBM
4.
DODÁVKA A INŠTALÁCIA ZARIADENÍ VÝPOČTOVEJ TECHNIKY - SERVEROV
PRE APLIKAČNÚ A OBSLUŽNÚ IT INFRAŠTRUKTÚRU, NÁHRADNÝCH DIELOV
PRE SERVERY A SOFTVÉROVÉHO VYBAVENIA
riešenie auditu licencií Microsoft
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Financovanie projektov
5.
Poskytovanie služieb pri prevádzke APV ŽOD, APV pisáreň, APV EZ, APV AIS pre
JVP, APV OAS, APV CDS a APV EPORTAL
6.
Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle
7.
DODÁVKA ORIGINÁLNYCH TONEROV, ATRAMENTOVÝCH NÁPLNÍ, OPTICKÝCH
VALCOV A FARBIACICH PÁSOK DO TLAČIARNÍ K OSOBNÝM POČÍTAČOM, DO
FAXOVÝCH ZARIADENÍ A DO FRANKOVACÍCH STROJOV
je zabezpečené v rámci štandardne rozpočtovaných výdavkov na roky 2014 až 2016 t.j. pre
všetky navrhované projekty je financovanie plne zabezpečené zo zvýšeného schváleného
limitu výdavkov správneho fondu vo výške 126,0 mil. eur a zo štandardných rozpočtových
výdavkov na roky 2014 až 2016 bez dodatočnej požiadavky na ich zvýšenie.
Sociálna poisťovňa akceptuje pripomienky pána Pellegriniho a Mikulíka a súhlasí
s doplnením do materiálov, že finančné krytie bude zabezpečené v rámci schváleného
limitu výdavkov správneho fondu vo výške 126,0 mil. eur, t.j. bez dodatočnej požiadavky
na jeho zvýšenie a že uvedené platí nielen pre roky 2013 a 2014, ale aj na obdobie rokov
2015 a 2016.

1. Návrh oznámenia a výzvy na rokovanie v nadlimitnej zákazke zadávanej
postupom priame rokovacie konanie na predmet zákazky „Poskytovanie
služieb pri prevádzke APV ŽoD, APV Pisáreň, APV EZ, APV AIS, APV OAS, APV
CDS a APV ePortal“
Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala
uznesenie č. 8/PR/2013
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
schvaľuje
návrh oznámenia o začatí priameho rokovacieho konania , návrh výzvy na rokovanie,
odôvodnenie postupu priameho rokovacieho konania, doklady o výhradných právach
k predmetu nadlimitnej zákazky zadávanej postupom „ priame rokovacie konanie“ na
predmet zákazky „Poskytovanie služieb pri prevádzke APV ŽoD, APV Pisáreň, APV EZ,
APV AIS pre JVP, APV OAS, APV CDS a APV ePortal“
Výsledky hlasovania formou per rollam:
číslo
návrhu

1

sa
zúčastnili
7

Počet členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne je 11, z toho
sa
súhlasili
nesúhlasili sa zdržali
ospravedlnený
nezúčastnili
s návrhom s návrhom hlasovania
4
0
7
0
0
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2. Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných
podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž
na predmet zákazky „Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej
podpory technológií Oracle
K predloženému materiálu vzniesol pripomienky predseda Dozornej rady SP
p. Richter:
Z dôvodu potreby kontinuálneho zabezpečenia technickej podpory technológií ORACLE
v ďalšom období, je potrebné uzatvorenie novej zmluvy na poskytovanie technickej
podpory. Zabezpečenie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technologického
prostredia ORACLE je nevyhnutné aj v kontexte, aby sa Sociálna poisťovňa vyhla takým
nezrovnalostiam, ktoré v období rokov 2011 a 2012 spôsobili zanedbanie, resp. ignorovanie
dodržiavania licenčných podmienok prevádzky štandardných softvérových technológií
ORACLE.
Predpokladaná výška hodnoty zákazky je cca 5 540 000 EUR bez DPH, t.j. 6 650 000 EUR
s DPH. Z hľadiska predpokladanej hodnoty zákazky sa jedná o zadávanie nadlimitnej
zákazky na služby. Pri zadávaní predmetnej zákazky bude použitý postup „verejná súťaž“.
Úspešný uchádzač sa určí na základe výsledku elektronickej aukcie. Kritériom
na vyhodnotenie ponúk bude celková cena predmetu zákazky.
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na poskytovanie štandardnej a rozšírenej
technickej podpory technológií ORACLE uzatvorená na obdobie 36 mesiacov, od 1.1.2014
do 31.12.2016.
Finančné prostriedky na dodanie predmetu zákazky budú z rozpočtu správneho fondu
sekcie informatiky na roky 2014 - 2016.
P o z n á m k y:
Navrhujeme doplniť do súťažných podkladov, že v prípade, ak sa v týchto súťažných
podkladoch uvádza konkrétny typ alebo značka, je možné dodať aj ekvivalent.
Stanovisko Sociálnej poisťovne:
Tak ako sa uvádza v súťažných podkladoch predmetom zákazky je zabezpečenie služieb
štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií ORACLE, ktoré SP v rámci svojho
IS používa a prevádzkuje:
softvérová databázová technológia ORACLE
softvérový aplikačný server ORACLE
Štandardná a rozšírená technická podpora t.j. servis, údržba, zabezpečenie vyšších verzií
a opráv softvéru sú viazané priamo na prevádzkovanú technológiu ORACLE a žiadny
ekvivalent ponúknutý byť nemôže resp. žiadny ekvivalent v tomto prípade neexistuje keďže
technológia ORACLE je zakúpená a prevádzkovaná. Experti, ktorí sú požadovaní a budú
poskytovať požadované služby, musia tiež disponovať certifikáciou na ORACLE produkty,
nie je prípustná iná certifikácia keďže zakúpené, používané a prevádzkované sú produkty
ORACLE.Tak ako sa uvádza v súťažných podkladoch predmetom zákazky je zabezpečenie
služieb štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií ORACLE, ktoré SP v rámci
svojho IS používa a prevádzkuje:
softvérová databázová technológia ORACLE
softvérový aplikačný server ORACLE
Štandardná a rozšírená technická podpora t.j. servis, údržba, zabezpečenie vyšších verzií
a opráv softvéru sú viazané priamo na prevádzkovanú technológiu ORACLE a žiadny
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ekvivalent ponúknutý byť nemôže resp. žiadny ekvivalent v tomto prípade neexistuje keďže
technológia ORACLE je zakúpená a prevádzkovaná. Experti, ktorí sú požadovaní a budú
poskytovať požadované služby, musia tiež disponovať certifikáciou na ORACLE produkty,
nie je prípustná iná certifikácia keďže zakúpené, používané a prevádzkované sú produkty
ORACLE.
Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala
uznesenie č. 9/PR/2013
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
schvaľuje
návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
na predmet zákazky „Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií
Oracle“
Výsledky hlasovania formou per rollam:
číslo
návrhu
2

sa
zúčastnili
8

Počet členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne je 11, z toho
sa
súhlasili
nesúhlasili sa zdržali
ospravedlnený
nezúčastnili
s návrhom s návrhom hlasovania
3
0
7
0
1

3. Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných
podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž
na predmet zákazky „Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní,
optických valcov a farbiacich pások do tlačiarní k osobným počítačom,
do faxových zariadení a do frankovacích strojov
Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala
uznesenie č. 10/PR/2013
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
schvaľuje
návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
na predmet zákazky „Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov
a farbiacich pások do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení
a do frankovacích strojov“
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Výsledky hlasovania formou per rollam:
číslo
návrhu
3

sa
zúčastnili
7

Počet členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne je 11, z toho
sa
súhlasili
nesúhlasili sa zdržali
ospravedlnený
nezúčastnili
s návrhom s návrhom hlasovania
4
0
7
0
0

4. Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných
podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž
na predmet zákazky „Dodávka a inštalácia zariadení výpočtovej techniky –
serverov pre aplikačnú a obslužnú IT infraštruktúru, náhradných dielov pre
servery a softvérového vybavenia“
Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala
uznesenie č. 11/PR/2013
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
schvaľuje
návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
na predmet zákazky „Dodávka a inštalácia zariadení výpočtovej techniky – serverov pre
aplikačnú a obslužnú IT infraštruktúru, náhradných dielov pre servery a softvérového
vybavenia“
Výsledky hlasovania formou per rollam:
číslo
návrhu

4

sa
zúčastnili
7

Počet členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne je 11, z toho
sa
súhlasili
nesúhlasili sa zdržali
ospravedlnený
nezúčastnili
s návrhom s návrhom hlasovania
4
0
7
0
0

5. Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných
podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž
na predmet zákazky „Dodávka a technická podpora licenčného softvérového
vybavenia IBM“
Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala
uznesenie č. 12/PR/2013
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Dozorná rada Sociálnej poisťovne
schvaľuje
návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
na predmet zákazky „Dodávka a technická podpora licenčného softvérového vybavenia
IBM“

Výsledky hlasovania formou per rollam:
číslo
návrhu

5

sa
zúčastnili
7

Počet členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne je 11, z toho
sa
súhlasili
nesúhlasili sa zdržali
ospravedlnený
nezúčastnili
s návrhom s návrhom hlasovania
4
0
7
0
0

6. Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných
podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž
na predmet zákazky „Dodávka a inštalácia zariadení výpočtovej techniky – PC
staníc“
K predloženému materiálu vzniesol pripomienky predseda Dozornej rady SP
p. Richter:
Predkladaný materiál „Návrh na zabezpečenie obnovy kancelárskej výpočtovej techniky
v roku 2014“ definuje počet PC staníc, ktoré sú zastarané a je potrebné zabezpečiť ich
výmenu. Táto stratégia sa nemení a v tomto kontexte je pripravené aj verejné obstarávanie.
„Návrh na zabezpečenie obnovy kancelárskej výpočtovej techniky v roku 2014“ uvádza
rozpočtové zdroje, ktoré na nákup PC staníc predpokladáme využiť. Predpokladaná cena
v rámci VO je stanovená ako maximálna a jej zníženie predpokladáme v rámci
elektronickej aukcie. Stanovenie vyššej hranice eliminuje riziko cenového vývoja na trhu PC
a výsledná cena dodávky bude stanovená až po ukončení elektronickej aukcie.
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadení výpočtovej techniky – PC staníc pre
ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne na základe kúpnej zmluvy a písomných objednávok.
Súčasťou predmetu zákazky sú okrem dodávky a inštalácie zariadení výpočtovej techniky
aj súvisiace služby, t. j. základná inštalácia operačného systému a ďalšieho licenčného
softvéru na dodávané zariadenia z CD nosiča, ktorý na tento účel pripraví Sociálna
poisťovňa, dodávka, doprava a vykládka zariadení výpočtovej techniky (PC) do určených
priestorov v miestach dodania, overenie správnej funkčnosti zariadenia, zaškolenie obsluhy,
dodanie užívateľskej dokumentácie poskytovanej výrobcom a vykonávanie záručného
servisu v rozsahu stanovených podmienok.
Dôvodom prípravy verejného obstarávania je potreba zabezpečenia výmeny zastaranej
a poruchovej výpočtovej kancelárskej techniky na ústredí a pobočkách Sociálnej poisťovne.
Predpokladaná hodnota zákazky je cca 2 667 000 EUR bez DPH, t.j. 3 200 400 s DPH. Z
hľadiska predpokladanej hodnoty zákazky sa jedná o zadávanie nadlimitnej zákazky na
dodanie tovaru. Pri zadávaní predmetnej zákazky bude použitý postup „verejná súťaž“.
Úspešný uchádzač sa určí na základe výsledku elektronickej aukcie. Kritériami na
vyhodnotenie ponúk budú najnižšia celková cena a lehota dodania.
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Poznámky:
Podľa Prílohy č. 1 k súťažným podkladom – Technické parametre (špecifikácia) predmetu
zákazky – sú nasledovné:
PC stanica – predpokladaný max. počet – 4 000 kusov (CPU: x86 mikroprocesor, Ram: min
8 GB DDR3, HDD: min 500 GB, obrazovka: min. 24“, grafická karta, optická mechanika:
DVD+/-RW, operačný systém: min. Windows 7 Pro alebo vyššia, prevedenie: All-in-One).
Počet kusov PC – 4 000 kusov. Predpokladaná hodnota zákazky – 3 200 400 Eur.
Predpokladaná cena za kus – 800 Eur.
Stratégia Sociálnej poisťovne v IT sa mení vo veľmi krátkych časových intervaloch:
v materiáli Návrh na zabezpečenie obnovy kancelárskej výpočtovej techniky v roku 2014,
ktorý bol predložený na rokovanie DR SP 13.8. 2013 sa uvádza – nákup PC stanice –
3 986 ks v celkovej hodnote 2 989 500 Eur, tlačiarne – 1 737 ks v celkovej hodnote 1 476
450 Eur. Spolu – 5 723 kusov v hodnote – 4 465 950 Eur.
V dvoch samostatných materiáloch PER ROLLAM – verejná súťaž – Dodávka
multifunkčných zariadení a Dodávka a inštalácia PC staníc – sa uvádza:
- 1 610 kusov multifunkčných zariadení v hodnote 1 540 800 Eur
- 4 000 kusov PC staníc v hodnote 3 200 400 Eur
Spolu 5 610 kusov v hodnote 4 741 200 Eur.
Rozdiel – tlačiarne – zmena na – multifunkčné zariadenia, zmena počtu kusov.
Rozdiel v celkovej hodnote – 275 250 Eur.
OKVAŠDD odporúča z pohľadu prehľadnosti a porovnateľnosti technických parametrov
a ceny nemeniť stratégiu a taktiku Sociálnej poisťovne v oblasti nákupu výpočtovej
technicky vo veľmi krátkych časových intervaloch.
Stanovisko Sociálnej poisťovne :
Predkladaný materiál „Návrh na zabezpečenie obnovy kancelárskej výpočtovej techniky
v roku 2014“ definuje počet PC staníc, ktoré sú zastarané a je potrebné zabezpečiť ich
výmenu. Táto stratégia sa nemení a v tomto kontexte je pripravené aj verejné obstarávanie.
„Návrh na zabezpečenie obnovy kancelárskej výpočtovej techniky v roku 2014“ uvádza
rozpočtové zdroje, ktoré na nákup PC staníc predpokladáme využiť. Predpokladaná cena
v rámci VO je stanovená ako maximálna a jej zníženie predpokladáme v rámci
elektronickej aukcie. Stanovenie vyššej hranice eliminuje riziko cenového vývoja na trhu PC
a výsledná cena dodávky bude stanovená až po ukončení elektronickej aukcie.
Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala
uznesenie č. 13/PR/2013
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
schvaľuje
návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
na predmet zákazky „Dodávka a inštalácia zariadení výpočtovej techniky – PC staníc“
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Výsledky hlasovania formou per rollam:
číslo
návrhu

6

sa
zúčastnili
8

Počet členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne je 11, z toho
sa
súhlasili
nesúhlasili sa zdržali
ospravedlnený
nezúčastnili
s návrhom s návrhom hlasovania
3
0
7
0
1

7. Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných
podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž
na predmet zákazky „Dodávka multifunkčných zariadení“
K predloženému materiálu vzniesol pripomienky predseda Dozornej rady SP
p. Richter:
Predmetom zákazky je dodávka multifunkčných zariadení vrátane zabezpečenia súvisiacich
služieb, t.j. dodávka, doprava a vykládka multifunkčných zariadení do určených skladových
priestorov v miestach dodania určených verejným obstarávateľom, dodanie užívateľskej
dokumentácie poskytovanej výrobcom a vykonávanie záručného servisu v rozsahu
stanovených podmienok. Po dohode uchádzača s verejným obstarávateľom bude vykonané
zaškolenie obsluhy výpočtovej techniky.
Dôvodom prípravy verejného obstarávania je potreba zabezpečenia výmeny poruchovej
výpočtovej kancelárskej techniky na ústredí a pobočkách Sociálnej poisťovne. Multifunkčné
zariadenia nahradia doteraz prevádzkované kancelárske kopírovacie stroje, ktoré sú
v súčasnosti opotrebované a zastarané.
Predpokladaná hodnota zákazky je cca 1 284 000 EUR bez DPH, t.j. 1 540 800 s DPH.
Z hľadiska predpokladanej hodnoty zákazky sa jedná o zadávanie nadlimitnej zákazky
na dodanie tovaru. Pri zadávaní predmetnej zákazky bude použitý postup „verejná súťaž“.
Úspešný uchádzač sa určí na základe výsledku elektronickej aukcie. Kritériami
na vyhodnotenie ponúk budú najnižšia celková cena a lehota dodania.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie kúpnej zmluvy na obdobie 12 mesiacov,
resp. do vyčerpania celkovej kúpnej ceny. Finančné prostriedky na dodanie predmetu
zákazky budú zabezpečené z upraveného rozpočtu správneho fondu sekcie informatiky.
Poznámky:
Podľa Prílohy č. 1 k súťažným podkladom – Podrobná špecifikácia predmetu zákazky –
požadované parametre multifunkčných zariadení sú nasledovné:
- MLTF 1 – laserová, monochromatická – predpokladaný max. počet – 1 500 ks
-MLTF 2 – laserová, monochromatická – predpokladaný max. počet – 100 ks
-MLTF 3 – laserová, farebná – predpokladaný počet – 10 ks
Spolu počet kusov – 1 610. Predpokladaná hodnota zákazky – 1 540 800 Eur.
Predpokladaná cena za kus – 957 Eur.
Vzhľadom na predpokladanú cenu za kus OKVAŠDD odporúča prehodnotiť stratégiu
Sociálnej poisťovne v danej oblasti.
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Stanovisko Sociálnej poisťovne :
Predkladaný materiál „Návrh na zabezpečenie obnovy kancelárskej výpočtovej techniky
v roku 2014“ definuje počet tlačiarní, ktoré sú zastarané a je potrebné zabezpečiť ich
výmenu. Táto stratégia sa nemení a v tomto kontexte je pripravené aj verejné obstarávanie.
Novo dodávané zariadenia budú výkonnejšie ako súčasné (zastarané), výmena bude
postupná počas 12 mesiacov s prehodnotením potreby výmeny kus za kus.
„Návrh
na zabezpečenie obnovy kancelárskej výpočtovej techniky v roku 2014“ uvádza rozpočtové
zdroje , ktoré na nákup tlačiarní predpokladáme využiť. Predpokladaná cena v rámci VO je
stanovená ako maximálna a jej zníženie predpokladáme v rámci elektronickej aukcie.
Stanovenie vyššej hranice eliminuje riziko cenového vývoja na trhu a výsledná cena
dodávky bude stanovená až po ukončení elektronickej aukcie.
Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala
uznesenie č. 14/PR/2013
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
schvaľuje
návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
na predmet zákazky „Dodávka multifunkčných zariadení“
Výsledky hlasovania formou per rollam:
číslo
návrhu

7

sa
zúčastnili
8

Počet členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne je 11, z toho
sa
súhlasili
nesúhlasili sa zdržali
ospravedlnený
nezúčastnili
s návrhom s návrhom hlasovania
3
0
7
0
1

8. Očakávaná skutočnosť použitia správneho fondu v roku 2013 a výška použitia
správneho fondu v roku 2014
K predloženému materiálu vzniesli pripomienky p. Pellegrini a p. Mikulík:
v materiály sa konštatuje, že odsúhlasené objemy výšky použitia správneho fondu v sume
126 mil. eur na roky 2013 a 2014 umožňujú Sociálnej poisťovni pokryť reálne potreby
a zabezpečiť podporu pre pripravované legislatívne zmeny v oblasti sociálneho
zabezpečenia (zmeny v informačných systémoch, licencie Oracle, IBM, Microsoft, poštovné
náklady, podpora vonkajšej kontroly, automatizácia procesov a pod Kvantifikácie výdavkov
správneho fondu na roky 2013 a 2014 v sume 126,0 mil. eur sú v súlade s aktualizovanými
kvantifikáciami MF SR, ktoré t.č. ešte nie sú zapracované v návrhu RVS na roky 2014-2016.
Materiál odporúčili zobrať na vedomie
Stanovisko Sociálnej poisťovne :
Zapracovanie použitia správneho fondu v sumách 126 mil. Eur do Návrhu rozpočtu
Sociálnej poisťovne na roky 2014-2016 a do návrhu rozpočtu verejnej správy (MF SR) bude
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realizované v ďalšej etape prípravy rozpočtu 2014 t.j. pri aktualizácii na základe novej
makroekonomickej prognózy pravdepodobne koncom septembra 2013.
Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala
uznesenie č. 15/PR/2013
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
berie na vedomie
očakávanú skutočnosť použitia správneho fondu v roku 2013 a výšku použitia správneho
fondu v roku 2014

Výsledky hlasovania formou per rollam:
číslo
návrhu

8

sa
zúčastnili
7

Počet členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne je 11, z toho
sa
súhlasili
nesúhlasili sa zdržali
ospravedlnený
nezúčastnili
s návrhom s návrhom hlasovania
4
0
7
0
0

Zapísala:
PhDr. Terézia Stiffelová
tajomníčka Dozornej rady
Sociálnej poisťovne

V Bratislave, 13. september 2013
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